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టంత! 

ఉరందూ తెలుగ 

అలిఫ్ (అ. ఫు) ఇదెజారుడదూ ఎర +ళలలోని 

మెదటి యకషరముః ఐదిహిరీదీ మాట 

€(కుము౦దు వ్యతి కార్థకి మైన యుపసర్ల 

ముావచ్చురు. గణీతళా, వ న ఒక్ 

టోయను సనం కనా న్ మ నృ్మంను 

మే షరా శికినిసం కేకము, 

ఎ వల్ (ఈ. ఫు) కండి, అబ్బ. 

ఎ! ఆగ్ (హీ ఇప్పుడు, ఎటకీవల_9 

మోద _-ముణల, జో యో టా. ,వ్త 
జా 

అశ 

లు 

ళు ఫ్రా ణస్పుడిష్ప్రుడు, ఇ+*కీవల , కొన్నాళ్ల 

ను౦డి, స సేడు యినేటల కబ్ (షి 

ందపద వప అప్పుడ స్పూడు య. 

_పబ్ కర్నా (5 టం. ఆఅ 

సము చే ముట, తప్పేందుకొ నుదుావుుబు, 

( పనా అలి! - తట్ హోనా నాాహీ)మరణా 
వస్టగాళ నుండుట. ఏం మమ ఆ - నెదూం 

(హీ వ్ర వరిళణారణు సాపమ్ 

షు గాకం-తె లగిపోవు గాక 

ఎైవము! న్గౌవ్ర 

టినా! 

అ= థి 

జ 

ఐన 

బ్రా సలా వరా! మా 

(గ్ర 

ళం [04 శి 

అ శ న బ్ ౨టువు. 

వప ళ్యు! 

భ్($ ఫ్) ఇప్పు సును -- వర న ఇప్పుటి 

క ని. ది ఆు1-హీ (హీ ఇప్పు "జే ,లష్పు 

జ, ఇంతలోనే ఆటీ అఫఏ (హి) ఇష్పు 

*_ సత్షణ ము_ఇంకను_ ఇంతలా నే. 

వ ఇ బా (ఆపు నిరాకరణము-తిర స్కా- 

రము -కెదనుటు. 

(టం! ఉబె (5. ప్ప తం డి-జఅ బ్బ. 

స్లో ఆబావబీల్ (6 తీ) వానకోయిలఎ 

చాతిక్రము_ మం౫ లక ఓపిట్టు. 

యిువట్ల! ఇచా 
వు-మకవి తంయము”' పవిత్రముదేయుట. 

యల ఉబాల్ (కాంభ్బు ఉడుకు-ఐవాంగు, 
(కోధము_అవే;ము_ శ _చేకము, 

(! (1 థా బాట్యా (హ్ ఉ డికించుపు_వుర గ 

“కెాచుబ-పొంగంచుటు, 

(0! ఉఊనాొనా (హి) వంఎలనే యుట.నవాటుటఓ 

వాత (ఆ.్యఫ్ర్రీ) అనుజ సెల 

వ న! ఇవా 

లు.వమమాలనమువ, 

(యు త్ర) అర౦'" చలు మెద 

"1యట్ల! ఇవ్ని దాన్ (ఆఆదిలో (పఫభమతేః_ 

౯ 
అతాలి 

వ్ త తావ ఆ 
న (లీ వ ॥ న ట్ర 



మా _ఎఆర౦భమున, 

య (ప ర ఇచి ఓ చాయీ(అ్యపాథమికముం్యప 

వేళకము. "మొదటిది. ఆర -భము. మొద లు, 

టు! ఇక్స్ డా౪,ఫు.)నూకనసృష్టి- -నవీన 
కల్చన-కల్పన- వ. 

య య! ఇప్తిజాల్ (అ ఫు.) తిర స్కా-రము 

పనికిమాలిన వ్యయము-.నెచ్య ముం-తుచ చ్చృక 

ళీ ఆ జర్ (అృదూషీతము-దుష్ట ము. చెడిన 

సా్రైనాగ జ్ బిజి గాను న్న -దుర్గ తిగానున్న 

ఇెల్లాచెదరైన.కలవరము గానున్న , 

యే కర అబీ (ఆ ప్రి ధుస్లిల్ -దూషితస్టితి- 

దుర్గతి-గజ్విజి.ఆ ధ్యాన వప దుష్టపరిపాల 

నము--రిక త-తుచ్యత;? కలవరము-_గ౦(ద 

గోళము దారి ద్యము-నాళము_ పాడు. 

టపి! ఇచ్చిసామ్ (ఆ. ఫు) మందహాసము 

చిరునవ్వు_స సంతోషము. 

౮! ఇబ్బిలా(ఆ.ప్రుచిక్కు._.సంకటము_నుర 
ద; సృ్యము=-తేగులాటము 

న ఇబ య ఫు)సంతోషము, 

ు గగ ఉబకా-ఉబట్నా (హీ, ప) 

కో “కదవ్యములం గలి 

టు. 

సుం .. ట్రీ మల్నా(హినలుగు బెట్టుట. 

టై 

వపు 

దిన్న! తక్ (అపు పు ఓనమాలు ఎవర్తి ఘ్యా్ర 

"అక్షర “సాంఖ్య ము(అరవ్ఫీభాషళా*ి నం 

ఖ్యకమా రుగా నతీరముల నుపయోగ౦ంచు 

నొ కపర్యత్టి10ష చు! ఖాయం పా “పు 

అర౦ళభకుడు. ఓనమాలు జదువువాండు, 

సత! అబ్ ఒర (౪. పు అవిరి.ళాగ విష 

వాయువ్స (ఎ న్యశచ్యు) 

ఫస్ట్టుర &0ఏ పృద! - దమాసైావ 
చెడ్ళా (జా సైత్యము-కల కెక్క-ట. 

ఇద్దేస్టుబుమా ల్లుట, 
జ 

చే! ఇభ బం(అ, క్రీ) కాళ్వకము- అనంత కాల 

ము_నిత్యత, ఎరలీ! | అబదుల్ ఆబాద్ 

(ఆ) కల కె కొలము-- ఎల్ల కౌ అము, 

స్స్! అబద ౯ (అ శాళ్యతముగా. 

1 పా (అ, , పు) నవీనకల్పన_నూత 
నసృష్టి_ర. చన_[సగటున 

ర. ఇవాల్ (అ.ఫు) మార్చు_ భేదము; 
పరివర ము తాజటుమూ అం, 

లము! ఆచ్జాల్(ఆ ప్రుభగ మ్య మహా 
లు _నముహోపురుషులు_ సృష్టిని ర్వాహక్షు 

లు (ఎవ వ (టు) 

తీ చ (ఆఅ) శాశ్వతము, అనంతము, 
నిత్యిమెనది. 

ఛీ అయ్ (పా పు్రుఖభము; మేసురుంయబ్బా 
మొగులు, ఏ ఏంట్ల! అభెముగ్ల (పా,పు 

సము[ద ఫుపాచి (ఇది సటినిపీల్పుళు) 

(గీ అంెనైసాం పా స్యాశ 
మ 
సార మేఘము-ఇదిని ర ౧చిన సీ*కీబిందువు 
'బేముక్య పఫుచిప్పలలో ఎడి ముత్య ములగును 
(అని అందురు, 

నీఎ! అబాం (పా,ప్ఫు జమిలి వన్య! 

ముముక్కు- మెపొర(లోపలిపొగ ల్ని 1) 
క. ఇబా (ఆఅ,ఫ్టు పవి వ" ననముం-ప్ , దల, 

ఏ౮! ఇబాద్(అ.. స్స్ స) నలి బడుట,-చలి, 

క. అ బార్ (ఆ, ఫు పవి[త్ర ఫ్రకుమలు, 

ఇర నిసులు (ఏంవ 0 

పా! ఇటా (ఆఫ్ర్రు రవాస్యకు బయ ఓ 
పరచుటం- -రహస్య (పకటన ము, 

లట! అబష్ (ట్ఫచ్చితనర్ల ము. త్ల్లని 'ట్రేక్ష 

నల్రని ముచ్చలుగలది (గ ము 

యే అ ్బబ్యం (1వ, ఫ్ర ) 69కి ము, 

( ఎ! బర్మా (హి శేషిం చుట. మెఫలుట , 

ఎక్కూననుట. 

| అబూ (పా. స్త్రీ) భువ్రంకకు బొమ్మ, 
(ట్ర [౧ రృ ంలీ- సర్ గిర మార్ నా 

క్ (చూ ష్ 1౧ 



య?! 
అననన 4 7 (కొసన. కతత! ఏనిపదటటునన.నల..4శఎనం. ఒరిల.వాన2ం. రాన్ 

(1) సప ముల్ సటుటం-కో దగిం ద దుం 
/ శో స్ 

క మ. 
క; స వగ మ! ల్మనా 

చప్టునం!, మబ్బు;,ల్బ 

నొవర్గ్య ము యాన్సిపొవ 
“ద్రాం 

మ్య క! “దమ, 

గ్ర జీ! య ఫ్ శవమును (పా ఫ్ర పటు పురుగు 
థి చం 

పశు ౩౦ ముడెపటు 
| మ 
తూ = లి 

శ 

క్ క్ | క టో ./ టే పలు 
య. ఓ] స. (ల ష్ట్ర జాయ్యి చెంబు 

సము్యుషంబ్తు వవ 

టు! య్ బస్నా | న. | స్ట నా త 

ఆ + ఆశ ్సాగక్ (ఆప్త) యశము శకి ఒడ్డు 

'తలివి (ఏఎవ్టాడ్యు) 

లయ! షం ఆనా (9న (10పసము, అబద 

మని" 

మ ఎయి! అబ ఆదస, వ సరి 
జ 

వుంట స యము, *ి 
లో 

(99 ఏవ, 

కీ 

1 టి ఆ 

న గో య్ షు గ్య 

నుడి 

హో 4 ర్యా 
లీ 

ల శ ల ళ్ 

లంలో *|ప్ట అ ర 

నం 
యత నిసనా నిఎకద్య య నికీ 
ట్ 

లంకా శక్ లీ ఎంసి) లీ ఫా సమ నిలు జీ ఎట న్ 

పంటు “వా న! సష్యునది, 

స. (౧ నస వుంట 

స్న గో 
/ ([) 

క్ర] ఇ 

ంక/! అవ కొ క్ (ఇ. (క్రి ౩ న్యు స్ట న్నెసడు 

ను. న 

తగు! హస్ *శ్ల ళ్ "దిటా( [లః న్స క్ శకదిం”?, 

యన్ 2 

య ౦8" టి కపవి థి 

ర వ 1 

(కు! శబ న. గ్ మపి 'రంగవచు టు, సొ కొన 

సై టట 

శ. గ. 
ఆ గ 

నొం ట్స జేర్ముట, ముత్ర న సులి, 

టి! అస శ్ ఈ య్సాా (పి-) ము చాన్సు (బి౮! 

ను. ప! ఫ'(అ.ఫు) అండం వ న్నెలు:;ల, 

నలుపు "సలుపు వన్నెలుగల (గుజ్ఞము 

ర్! కి గహ్యూత్టి వసు న. న. అదిమ్య్యూ౦ 

న్ . ఖర్ శీల ల్రైముటమ్ము. ఫ్య! -బన్ని 

ల్ గ్ నా జి గ్ర! 
లనీ 

లాగ ( అవు టి (హోయము 

జిత్ 

[. 9" టం కంద ప గ్ గస 

లల్ల! , 

మ్య! అసహ్ (ప్కాఫు) తెలివిమాలినవాడు 
మూధుడం, య్ 

' ఆ “షౌగ్రా శ్రీ న్రీ మౌ సము, మూర్చ 

తి చెలిని న ర 

న. ఇస్స్5 ఇ. అసురుడ్కు మాయల 

వు దుష్టున్యు మోసగాడు 

అపుడో సల్టీ ర ో  ల! ఇన్టీస్ ఆ 

చ్పసాబ్ _జనా(టౌ చసురనీజము, దుర్మా 

నప సం 

గ్రాహ! ఇన్హ్మగం చ్చ, టేనెం 

ఏ! బజ్న్(అ-పు]% 

11 ఇబ్బు సీల్ (౧అ'*బాట ఎసటాోస్ట్య్లో ఇబ్బుస్సనీల్ (అ, 
సవ్య (త్ 

ఖర్ ఇ ఆపక నె (కుటు, 

మభువు, 

ల నుళరుంసం తే సము 

వ్ న. 

పా టో 

లోల | లన్“. 2 స (అృస్వ క్షే 
దిగా జనస పడు. ఉళి్ట! ఇబ్బుల్ 
న! 

.న్బా(ఊ్యా [&వ్రి 

ళో జాక్ ళా 

భా జ 

స టర్. 1 'ఎఅనామ “శయు 

; ఏవ-సు సవాలు 

యత! ఇబ్నుల్వ. "శ్ (అుకాలా 

నువర్హాాల్న ? నక మార్హిసమయము నరమపిగి 

నట్లు '(ప్రయూనచ నములు పలురువాడు, 

ఎటు! ఆబ్నా ఎట. గి. ప్ప] స్తుత, టట డుకు 

లంచ+నంపె' నము-రులము = (ప వొక 

యాట! ఇబ్నత్ సం! కరాత్నురుం సిద 

వ! అబూ [అాఫ) అబ్బ -తం(డ్వీప్లు వా 

సును ర (అ. స్రమయానవజాత్తికి మాల పున 

షుఘు-ఆదము- మనున్తంం తెచ్చుకు వుడు. 

త! అల్వా [౭] మైన్యక ము -సొర్యటే సంకే 

అ! అట్ వాబ్ [1 సజు ద్వార ములు+తలుఫు 

ఇపసా లంకు “స్ట సములు, పివయములుం+ 

౧ంపములరి పనా లా ఫా గములధి 
లో ॥ 

[ప ఈ లాట] 



శశ! 
శశ ఇ బహ. (అఫ్రుసంతోవము. 
జో ఉళభార్ (హి.పుఉబుకూఉుబ్బు స్తన 

పుష్టిం అపురరొ లర్విటాంాటాస్గించుటండా నిం 

చుట- జ్సే పణమ 

ర్లు! ఉఊభా ర్నా (హా) ఊబికించుట, ఎతు 

త న వరుకు = 

ఉఊద్ధరించుటు-కాపాడుటం తీయుట- ఎత్త 

కొనిపోవుట, 

తట! ఇ ఇజ్ వోమ్ (అపు) అనుమానము. సంశ 

యము=సందిగ్షత- బేహ- 'సంచేవాను-అంగు 

వృము-బొటసవేలు- గోపనము-గుప్తముం 
“ఫేలియని= గుట్టు- రహస్యము- 'స్పష్ట్వముణా 

వప్పనిదిం 

తజ! ఉబ్ రావాహిినిండి పొరలిపోవు 

నట్టుపోయుట-పారలబోయాట. దిగపార 

పోయుట. 

పజ! ఉభర్నా (హి) ఉబుకుట- లేచుట, 

నిండిపారలిపోవుట =పొరలిపారట-* ఉద్ల్గ 

రిం చుట *అపవాకించుట- లేలిక పరచుట- 

గర్వించుకి ఎమొ నిగ లేలుట, 

ల్లా! అబే హఓ!ంశ. ఓరీ, టప్ యో ర్త! 

త బేక్ శ్చా[హ్రికాకొట్టుటంరా ఠా పోళా 

యినుత* 

దుట్లు! అభ్యాత్ [ఆ]ఇ0డ్లు పద్ను ములు=పద 
ములం(ఏ. వ ట్ల) క్త 

తశ! అవ్యాిపా.్ర్రీఒకవిధమైక పా 

వురముదుకూలము-సన్న నిబట్ట- 

వో అవీర్ [హై.ఫు) అ(భికాదిచూర్షమా. 

వనోలీపండుగలో నొసటవూసికొ నునదిం 

గ రదపాడి-బద్టండి [మూ 

అతు! అజ్ యజ్ [ఆ] తెల్లని-ధవళ ము_కుభ 

ట్య! ఉపాడ్ వా (హా) ెల్లనించుట-ఊడ 

ష్ట్ర శుత్రి-తీ సివేయుకి. 

కల్ల అపానాజ్ (హీావాలు నేతులు స్వాథీ 

ఆ! 

నమా వేని వాడు* అంగ ఎవెకల్యము గ్ హాటు 

నొప్పిగుంటింపనిఃి మ లిన-సోమ రియై న. 
సల్ల! ఉపజ్ (హి. శ్రీ] ఉపజ్ఞ్య-యాత్స త్రి 

కల్బ్న సం( కొల త తావము. 

యు! ఉపజ్బా (హి) ఉత్పత్తియగుటం 
అంతు పుట్టుట బయకు పడంథి = 

చేన్పజ! అ ల్ 10. మ 

న లీ నాఆ గవాం ను చెప్పేను 

యా ఎ( 4 పడ్చా (హి) కల్లను థీం- “దకళలట, 

“త.దుట-వీర్పడుకి -గుర్తుప డుటు, 

స్య ఉప్లా[హ్. . ఫ్ర్రుపిడుక లక కరీసము. 

[్ 1 అప్నా [హా]త సంప ల్వ్యేక మైన-స్వ కీయ 

ము-స్వంఠతము-ఆప్తు పుదు-స నవాతు= 

౮(య్లు క యల ముం ట్టు! అహ్నాఫా 
యయా లేకర్ రహ్ణానా హా] తలవంపులు, 

పడుటంభ ంగపడుటం- చిన్నబోవ్లటుం సీన్లు 
పడుట ఓడిపోవుట* కుం యేల్లే! 

పారే ఎశఊళఆిప్పేవావా మియాంమిట్టూూ 

[హ్రిఆత్మన్తుతి-తననుతామపాగడుకొనుట- 

యయ టా ప్రదుడపల అచ్చ 
హక్ మేంకాంెపేబోనా (హూ) స్వథపయో 

జనహాని బేసికొనుట-రనకుడా సేకీడునోసీ 
కొనుట్క 

యిజ్లీంట్చ! అప్ జాయత్ [హి హ్ స) బంధుత్వ 

ముంయముశ్వము-ఐకమరఠ్య ము 

జ్ఞ! ఉఊఫళ్నా (హి ఉల్చుట-లా చెక్క 
ట-బలియుట- నిండుకొ నుట- వీళ్కాటిబంటం- 

నంపదగలుగుట-గ బవరచుటు- ( మ ప 

ఎల్ల! అపీల్ (న శ్రీ) పునక్విజ్ఞాపన 
ఈ అతి [సంజ్రీ] అతి-మిక గల, 

యుల! అతాబక్ [ఆపు పభువుంయజనూ 

ని-(ప్రధాననముం(తి-గురువ్చుం 

హల! అశాపతా(వి* ఫు) బాడాపోటడి. 

,౮! ఉఊశార్ (పం-ప్తు దిగుడు -వాలునంప్పు 



/[5. 

పల్లము -శ్రీ ఇమా _క్కష్టట-దుర్లళ, రుయము= 
(0 లు 

విరు స మా ల రాఅ పుం ్యయ1-చభావ్ (హిఫ్రు 
ఎగుడుదిగ్వడ్డు మిబ్రపల్లములుం 'వెరాసము, 
టళ్కు, 

(౮1 ఉతౌ కా (హీ,.ప్రదినుడ్యుబస్య స్మతము. 
ేవు.ఓడ శేవు-దిళంఠ డప్పు 

బల! ఉతారన్ (హింపు విడిచినబట్టలు= 
(పొరల బట్టల, 

ఉ(౮1ఉతార్నా (హి దించుట-తగ్షించుట- 
బన్నంబుచ్చుటం అఆవమావసటిచుట -=పిడు 

చుట-పడనొట్టుట-గి) చుూట.చొప్పించు 
స కార తీ [సేయుట తీముట్, 

ఉస! ఆతా క్ [తు 
ట్ ట్ర్ వం సేయ 

న. న ఉపా 
"స ర్చువాగు? జ 

ల! ఉహాస్ [హీిిట ళా ను 

"గ ఫ ఫ్రై నంబెలికీలబడిన 

మ తిల క్రిైస, 

క్. (యతొపే జం (ప్రాచ తెందరపాకి, 

వయ! ఉశాయ (హి ప్ప] గుకువులేనిపిద్నా 
గలవాషుంం గా సట 'సేర్నినవా మ్య . 

డో! ఇత్తివా ఒ| అ,ఫ్ర్వఅనువ్నడ్తవముంకిట్ధే 
యత-భిను;వరణదము. 

ఎయు! ఇత్సిహాద్ (ఈ ఫు]ఐక్యము- న్నే: 
గఘుం? నలయిక “సంధి, 

ా! 5 భ్ ల్స్ [ హ్ ఫట చృరుసు 

మ (స య స. న 

ల్ల! స గ! ట్ర!) 

౮౮! ఇ తానా హీిసర్వంచుట -కుఆకుట్సు 

సిబ్టుట, 

నో ఉ (లౌంయా (హీ తీ) చెదుడు. వల్ల 

న్యు” ర కాటమ్యుపడవకూ లి, కృలజ్ఞ త్ం 

. తట్టు ట్రం! ఉకర్తావాంద్. (హి, ఫు)కీణ 
చవ్యదుడ-క కృష్ణ పతనము 

టో! జలేద్ నళా( (షా) జల్లు 

ణి 

లం క్ 

వలీ చరుళాణి 

శయ! ఇట్చిసా 

యను! 

దిసము-_ఆవలియెల్లుండి _మొన్నటి క్రి ది 

దినము, 

టో! ఉతిన్ (హి, 'తీ)చూడు యల! 

౮! ఉళర్నా(హి)దిగుట- వొలుట- జారి 

పోవుట-నిలు చుట=బ 'సచేయుట-=-దాటుట- 

మీజించుట-పడట-చిన్న బోవుటావెడుట 

చచ్చుట=వెల్లుట-చెల్సుబడ టు, 
స్స! యఉతల సవా (హ్ ద6 పిలిచుట, 

(స్వా థ్యం! 
మ్(అ.ఫు బ్యేవాలు-సంతకము 

-”పలుతు=చ్రిన్న్నూ చు 

అవండి! ఇత్తిసాస్ (ఆ 
వసస ల. స్తోకి (2, హు 

రయి! ఇతి త్రిసాల్ (అ, పు) నంయోగము-క్రూం 
డిక_ సామిప్వర- వేరిక-అతుకూ (గహ 

కూ[0ము 
సిటీ అల 

ర. ఇత్తిఫాక్ (అ, పు సమాధానము 

సంధి-ఐక వత్య ము -అనుకూలతీ- కరూడీకఎ 

సంగమోగము-సంధ వము=నమణకుమ్చు ఆచిం 

తలము _అదృష్యృనశ ము-జై విషము సంఘట ఇ 

సనుంసుటనం గిది (యీ! ఇత్తిపాక్ 
హాూసన (ఫ్మాఫ్లు) అనుకూల జై వమ్ముఅనుకరా 

లసనుయమ్ము అనుకూల్మ , సంఘటనమా, 

మంచి అదృష్టము ప్రయ! ఇళ్తి తఫాశె 
రాయ్ (ఫొ, స్ప్రవకషశ్యమ్ -సక్సీస్టావము, 

అణి నంట 
ఆంజోఆటఆటీ 

య! ఇత్తి భక జా(అ)ఆచింతితము గా-ఆక 

సార గా "హైనిక్ర ముగా రల లూ ఇ 

(యయ ఇత్తి కా(అ, పునక్జనముపం త్యాగము 
భర్మనిన్మ అచారము  ఇష్మతితే కాస పిరుస్ట 

చపగు వొ నిని విచుచుట 

క 

, పు) గుణగణనమ్ము 

వం హో 
అవీయి!. ఇత్తి శాస (అ, పం కదాని టో 

ము-( సన వలేము 



ఇను కిల్ గాని కాచినఇనుముత్ర ళు జూట్ 

గా నిచైవ్ చ కంల వొలు- మొ[గురుతులు 

ళ్? సోతపని. (త ఖా! ఇత్తూళగ్నా 

(లా స్తై మ. బ్ 

రేచయంయుం వాతలు వడ ఫొట్లు 

ఇంయటి-మికం వ్ కొట్టుట, 

3! ఇత్వార్ (హి,పుుఆవివారన్ను 

శ! ఇ త్తిజామ్(అపు)నిందం దోహిరోపణ 
ముంఅప పవాదము-అనామూనము, 

షై! ఉక్ లా (హీ) లాతిడ్సి లోతుళేన్సి 
మీ శజయినంనొ ౦జేలమారి, 

టా! ఉఫ్ లానాపా ల) బోలి లించుకు-క్ఫిం 

దబ చేయు! కం శెఅం మాలు జేయుట 

ఎఖ్యు తట! ఉథల్ ఫుథల్ (హై) క్రిందు 
మాదు-తౌాజబుమాబజు=గజిబిజ్సి 

తలే! అటారీ.(హి శ్రీ] మేలుమికై-ఇంటి 

ఎపెయెల్లు-ఆటాలకము-ఎ “తనది, 
ష్ 

ఆ! అటాళా(హ్.ఫు] * స బక ౧ ఖ్ర సై ర్ట 
జ్ ము విలోనితక ల సిం సా అః తట్టు ల్టు ఇంటలోనిచశ 5 క చు% 

వ అక్ శో శే జ్ [్్ పస్తువులం (వో గస- పనీకళూవ్లైన నస్తువులుం 

వ్! ఇకా 

మున 

వ (ర! 

శ జా 
౧) అటంకమ్ము. అన్యం 

య్ 

జంక్సు భయమ్సు సంహానము, 

అయం యు! అటక్ మటక్ (వొట్టి |, . 

కతలుక్తు హొయలు విలాసములు, హోన 

ఛెవమ లు 

క అటా నొ (హి)ఆప౧కప + దునిన )1 గ్ల 

నించుటు ఆపుట్స నిలుపుట, చిక్కు వే 

ం ఇరికించుల, తగిలించుట, లనే 

అజా”. ఉట్పెవ్లి ప వ్రు లీ న! 

యుట 

రముట 

స్త (హ్ “ఆ ) ఆటంక ను అస్లు 

చికు, అవుజడల తగుభాాఘీ ఘు 

లయ?! అట్ బల్ (మం త) సహా తకం ఫర, 

ఊవాము, లజ్జ, యారనురికు పళ మి 

య్ జ్దుయు లప ఓ బే3 వ ఎం లయ! 

లాపచ్చూ (హి ఫు క ట్రియూవ్కా న 
నాల మైమాటా్యసర్ణి ్ష్ మ. 

టా 10 

బోటు జిడి బ్రమ్యో న ఫ్ = దని పొంద 

నిమాట్స అంతుపా.కు తనినూట, 
థు తత అత గార్ల ళ్ టిన్ న | అట్ల 
యి! (టాల్నా( సా బలం! 0 చులి =టా 

బ్ఞాయెరచుట-" అం చనసే నంట "తిలిసికొ 

నుట్స మదింపు వేయుట 

వు! అటక్నాహాినిబుచుట్కు అగుట, ఓ 
రట్టు ఇనుకుట్క తడబడుట్ట్ససంకో-టం 
చుటఎలే గులంకొ నుకృ=న భట 

లయ! అట్ ఖీలహి) ఒయాం యెంత 
యలుగ ల-తులంంిడం కలుర లా(4ద్ధనం వ 

ర్ ఆం యత 4 అట్ ఖలీ (హి.సస్క్రైబయా 

కుటకుంహాంయలు ,పిలాసము ఉల్లాసము 

'వేదుక-పరి పో సముఎసదనము, 

లా! అటళ్ (పా )ఆ లము, స్థోను..జిట్ట పున 
ణా తా 

ఎెమంండిలిచైు నం వుగి మైన కీన్, అం 
క్ని 1 ్ 

పము 

శా 

ఫఫి మ్మ త ఇష (9 గ్ ఇ నళ ధల ఇ 

జ! ఆట ఐం ఈ) “4 వ్ న రువ, లట భ్టీఆ 

వాం. షె నచము, 
లై 

జ్ 

ద. 

ఆ " గవ 

ష్ న త అల 
న! (్ం! సబ్ అట్ల! న. మి) గం౦ంజిస్సు 



రడ! మటు! 

అన్వస్థతృ వ్యాకులముు చిక్కు, కలంత, 
నై ళ్ 

ర్క[జ్ర! అతాగ (హృీపభు నెనిమిదె 

కయయులిప్క (జై! అశారగోటి.కంక్ర 
(౧% ఫులిజూ *+దమువంటి ఒక యాట 

యాతో! క. జడి యొనిమిది, 

లలో! య (హీ న్రీ మై) లేచుట-ఎళ్తు కుట్ర 

వ. గయ్ బుకు=ుఉ బ్బు-ఎత్తు- ఎత్తుళడ - 

4 భిము ((వయమ్ఫు-వ్యయము, 

7 య ఈ నా(ఫ్ ఏఎర్లుట, లే సుట్టుణ ట్టు) 

సపాంచుట్క అనుభ ః ంచుట, తీసిచేయుట, 

అఫఘట్స (వయమునేయుట మేలుకొల్పు 

టు లగిరి, చుట్టు మోదు" ట్టుటు) “ముదట్రం 

“ుట "పారం. చోంగలి.చుట స్సరి 

న అవ్వువీరపను ఎః 

ల్లా! అంాస్వ[సింతొంబ” ఎనిమిది, 

ఎట! కూ పనీ (| 

వసు క 0వ, (హు ఖా 

ఖు వయమ్ము ఆెల్స 

మూ బజరదిండో, 

(లప లతే! ఉ౪వ్ చూలా, (హింప్పు 

దే్ట్రన్యుకఒకచా *ట నిలత దలినివాడు, 

కలై! ఉఖాన్న్హాసా. ఫు చేనునిముడుపు, 

'శీచ్చనిపీుుమోద నులంఘునడిం 

యోరోతో! య. య. ఏ క్రీ )దరానాన(లే 
సుఖము అసి చంచయమా.... (| 
న. ఉం *దునాస్ గ స్బ్న సనగ్ప్పొనిమీ 

కృతే! లక్ యా గిర (షాంష్టు] మున్రి 

| జ ళ్ 

నీ సస ఇ ఫీ వ్ క సే. 

వద్దు కత! ఉలమైల 
క 

(పి?) నటు, 

క గ 
కోతీ ఈ! 

యాచయ్యిో! ౫ంతాలీవ్ (పి) నలుబది ఎని 

హ్ ఠత్తం పా సగబ్బడిఎనిమిది (మిది, 
కాట్ శ జో థి ళ్మ 

క టై. నషి ఎనిమిది, 

ఉష ముదం 

| ల! అస్మాన్ (అపు ఫలములు, 

ఠల్లూ (హీ] నిలకడలేని వొాడ్డు, 

వభపలచిర్తుడు [న వయు వాడంం 

యట! ఉరనా[హీ] చేరుట, నిలుచుటఎత్త 
గటి తరంభ మగుట్కు (పయపడుట్స దోర 

కుట్కు వడలుట్ట ముగియుట్క ఎగురుట, 

'సులచువు వయ స్సుక చచ్చుట నె చుగుటు, 

ర (00౨1 ఆతి వార (హ్మ్నీఎనిమిది దిననుల 

కొలము (అస్టకము) 

౮1౮! ఊప వానా (హీ.ప్టు] బెత్తి చుట? 

(వయము కేయించుట్స తీసివేయించుట- 

ఆఫప్రువల కోయించుట. 

లా 

యం. (1 [స బెత్ (అ. పుస 

కప హర ణములు-వరాొ ప్ర్రీ-ఇం టిలో నుండు 

వస్తువును, 
మట! ఆసాస (అపు పొగుంపందయముం 

కూద బెట్రినది.ఆస్పీ స 

౯ అంటి 

క ముట్టు! ఇ స్చాఠ్ (అ,పు] నిజపజుచుట-స్లి 

ఇ... దుకు సా నై పించుట్సనిద? నము, భ్ వము 

ఖ్ ! స్ న. 

వై ,సేరమ్మ జాడ, చిహ్నము 

ఎమ! ఆస్ నల్ (శ్నోమిక్కిలి భార మైనం 
పండ్లు 

వ 

ఎవ న. ఇ 

జ వ్ న నము మధ్య ళాల ' 

థి టిః 

స ఏంస కక 

చాయ! న్నర గెపస్ట్టండు 
రన 1 అహ్నా ఆ్మిల్యు [ఆపు 
యాన ను నన్సుడం 

. అసీర (అసత త్రకు మైనో స్టామైన: 

మ్యుశుళగా 

యవ ర ఫ్టముం 

న వు 

యలయు! జౌ బం [ఆంత్ర ప్రళ్యత్తం గాం 

తాతా... 



క్తషర్షా! 

ఎవేేచనమ్యూ చి. 

కు! బ్యఖ్లార శ వా.
 అపై, కాడిస్స 

గుత్త 

ఆంసగ్కారము 

జట చ్యాన 

స్వాస న ల(0 3 క! నట? 
[్ ళు ల స్త 

స్ట జార్ (ఊఉ శులత్తగొ న్న వాడు 

ఇట్ జాడడు నో సస్యాతేర్మ! క్యముగలవా వాడ 

సేయు! ఉబాడ్ (హ్ పూడుువీడ,ధ్వంసమ్యు 

ఉాహైనం 

యు! ఉఊజాత్నా [పై నశముబేయాట, 

న ౩జచుటం 

ఎను! ఉజాడూ [హింపు] నాశకొడుపాడం 
శో హీ్ల 

న కక. 

ద్రుట్లు! ఇజాజల్ [5-క్రీగ ఆవబ్ఞ నెలవు 
మ చయవు-సమ్మాల ఈంత యె యయ వజూ 

టి ఆను శతము, టా ఫ్ జం స స న్స్సై వ 

వాయు ఉఊఉవాగక్ (వెెస్పష్టమెను (ప్రకట 

మెను పః లై మె ట్
. 

$(బ! ఉజాలా [వీపు] ప్రశమా, వెలుతు 

ర్కువెకుగ్పుతెల్లక కృ కలయా! ఉజూ 
జకాకార్తు.[హాప్తు] శుకుడు (శాద్దువా 

డుపుచుక్కు ట్ర ఫు! ట్ జాలాపనో 

ఛా[హి] తెల్లవారుకుం, 

టో! ఉజాళ్నా[ైా త్రకాశంపపేయుట, 

“మెజుగు బెట్టుట్టుక (గ్రయచుట్టతో చుట. 

ఏన్ని! ఇబ్బార్ [(ఆప్పు] బలత్కా-రము, ని 

గంధ మ్సుబలవంన ము, 

బై! అజ్బాల్ (అస్తు పర్వతములు, 
కండలణ [ఎయ్తూడు! | 

"ప ఇజ్తిమాఓ (ఆబ్ర్ర్వసంయోారం కూ 

డికజేకిళకలయికుటాటము సముచాయమ్ము 

సమ్ముర్షము, శసుంపుం 

జంపు! ఇజ్హిసాబ్ [అ-వ్వుకర్ణనమ్ముష తం 

గమ్మా విడుచుట, నిష్టనిగహము, 
లేయ్ళియడా! అజ్బ్రివోట్ [ఆపు )(పయర్న మృుపరి 

లీసా! 

(శవ) (శ్రద్ధ కల్నను సరియాలోదయనము 

క్రొత్త కటిన మరయాుద్ధ ము, 

ఎంచు! అళ్టాన్ [ఈ కం. తాతముత్తా 

కళ "పెద్దల (ఎేః నం చీమా) 

చు! ఉడ్ (పా [హ్ ఫ్రుమార్థుడు కుంకుడు 

(చష్షుడు, యు 
టం" 

న 1 అజర్ (అ.ప్పుప్రతిఫలమ్యు బహుమాన 

ము య స వేళనము, 

శాఖఇతొ (అపు (ప్రదారయుం నడపుట 

సాగించుట్టవర్సింప జేయుటు,ని ఎన ర్వ్యాహాణము. 

అక రంనిము, వున సానము, 

త్! ' న. పనార్థముల్యుథస్తువు 

లఅంఘూవములు (ఏవ అహి 

పవి శస! ఆర్రామెఫలకియ్యా [ఆ అృఖ్స] 

ము శ్రందేజ రుకలంం[/ప హాస (వాదులు 

| వారద్టిదయ్యచా రులు కా శో స ముల, 

ఇ ఉఊ(జత్ [లక్కీ (ప్రతఫలకు, 

బహుమానము, 'చేపనను నాలి 

(ము! ఉల్జా[సా) పొదు? జినృనాళ మైనృ మెడి 

న బాందైం 

త్య! ఉజడ్నా (ప్రై బాడగుట, చెకుట, 
నాశకమగుటుసాకుబడుకు 

((ంఫన్లు! ఉజుజ్యానా([ న్ “నాశముబీయించు 

తం న ేయించుటం 

ము! ఆఅ అజ్ జా[ఆ.పొభొగములుఅ కము లల 

[(ఏంకస్థుస్టు 

ఎయుమ్డి! అజ్ హెడ్ (అప్పు బేసాముల్పుపడా 
ర్థములు)[పీ-వయుద్దా] 

(దు! అజ్ స జేహము లన్ని బడా 
గ్థములు, వవ స || 

మ[ అజ్ గర్ | స పాంచ) అజనరముటలొలడచి 

న. ఇద్ద? మ ॥ 

లస! అపెట్ అట] నస్బ్యున్తు ణన 
అయ ఎస్రైదయుట్యాంనా! 



కును! యనా! 

; అజల్రసీదషిరసత ఫా మృత్యు 
న “మెస-చావుమూడిన, | 

ము! మ! ఉజ్జల్ _ఉభ్లా (హిెధవళ్ మొన్సుళు 

(భమెను తెల్లనివస్త్రుములురించి స, నిర్మల 

మై:-స్వచ్ళ మైన, "తెలివిగల, డా ద్వలము. 

లాలు! ఇబ్లాస్ (అం్ర్రీ] ఆసనము 
కూర్చుంశ-ట ) తొ స్థానము సభ, సదస్సుచదు 

రుసమత్మేము. 

కి కను! ఆగ్జాఫ్ (అ. పాపా కురులు, నీచులు- 
నీచవ + త్షులవార్కు [ఏవటికనన్షు] 

లే దు! ఇ్లాల్ [(అ.ఫుఘునత, గొరవము-వై భ 
నము-వృద్ది-కాంతి, 

యా! ఉజ్ లీహీ.సై ఫ్రీగెని* శ్రలమైనద్కివా 
కలిది 

(౮ రు! ఊజ్ లానా (హి ష్ 

రు'స'బెట్టుట. తోనుట, 

౬ (ను! ఇజ్మాల [(అ.ప్పుసంయోగను-కూ 

డిః నమాజము ,గం౦ఫు- మొ త్రము సభ, 

అ (ంసి! ఇజ్ మాల్ |(అ.ప్తు సారాంశము, 
సం్యహమునం వేప నము ట్ ర్యుడి, పొత్తు 

"మొత్తము తరదమ్యు.చకగ_దనము. 
టం “త్యం! అకర్మాద్,భా| హ్, ఫు] అతజమో 

దము, , కేకీవిత్తులు . 

టో యయ! అబ్నాస్ (అ. స్రీ జాళుల్కు "ధ 
ముల్కుతీరగతుల్కువస్తు వులు ధా న్యవి శేస, 

ములు, దినుసులు) 

తేమ! ్లై! అజ్న బ్యొఅబ్న వీ (అ) 
(కొరృవాడుపం "యిపర దేశ్చివి'బేశన్థుడు, 

పరిచయము లేనివాజ్తు, 

అకాఖి! అళ్వాన్ (హి. త్ర్ర్రఓమము. 

రజని! అజూర (అ-ఫు]) వేసనమ్ము కూలి 

బ'హుమాసమ్ఫు[ ప్రతీఫలము బాడుగ, 

అశసా! అజ్ వాల్ (ఆఅతిమూఢడ్డుడ్కుమిక్కి 
లియణ్గానిం 

చ్శ 

ఉసి! అజీ [హీ సంబోధనమ్సు అయ్యా, 
అమ్మాాఓయి, 

శమ! అజీర్ [ఆపు] బానిస ,బంట్టుకాలి 

వొాడ్కుదినరుూి జేయునాడు. 

యశ! అజీత్ (హా]అజితుడుజయింపరా 

నివాకు. 

ప్ర. 

లుగా! అజీరన్ (పీ .పు] అజీర్ణము ఆయు 

గమ్మిఒంటని కస్ట్రతరమైన్న ధుగ్భరమైన 
అనిషప్టమె నాంజడ న ప. 

య్య! ఉచాపళ్ (హిం శ్రీ] ఉఊ ద్రైర బేర 
ము , చే చృములాడుట, ఠాద్రైర ,వెచ్చము, ఆల్ల 

రిలాల్లి. 

తిట్లు! ఉదాట్ (హి ఉదాసీనన్సు వి 
ముఖమైనృతొలగిన అసహ్యూపడిన, చిన్న 

బోయిన.భిన్న మయొన్స విసిగిన్స, వేసరిన వీడిన, 
వేరై న్మరోసిన ఆలసీన,వైమ నస స్యముజెందిన 

వారంట్ తట్టు! ఉవాట్ ఖానా- 
సశేనా[హీిిగోయుట్సు నినుగుట్ట వేసారు 
టృటాదాసీనమగుటు. 

3 (యై! ఉచాటన్ (హి.ప్తువీనుగు రోత) 
-వేసరిక ) బెం% వ్యాకులము. 

( (యా! ఉభాట్నాా (హై) వేబుబేయుట, 

తొలగించుట, చెదరగొట్టుట్క విసిషించుట) 
మనసు పిజు చుట- విముఖతగలుగ జేయుట. 

ఫట్టా! అచార్ ౧ఫా=ప్లు ఊరు గాయ-కారము. 

ట్రా! అచారీ (హి ఊరగాయకుండ 
లేకచట్లి స 

బ్ర(యా!-ఉచాన్ (హి.త్ర్ర్రఎక్తు 
యు (ము! లయమై (దా! అభాంచక్ ,ఆవాన 

గ (హ్ప్ ఆకస్మాత్తుగా, ఆకస్మిశముగా- 
అచంతిఠము-గా, తెలియకుండ. 

లేలసా! అచపల్ "లా [హా అతిచదలును- 

చంవలమేను దుడుశైను చురువైను పోక 
కిదమైన 



ంయ్స్! 

ప. ఉఊఉచ్టానా “హా -విసిశీంచుట-రోత 

ట్రైంచుట్ర, మననువి 

గుట్టవిముఖమగుట్క చిన్న బోవుట, అథెర్య 
పడుట్స మనసువిఅంగుట్ట అయిస్ట్రపడుట, 
జెంగపడుట్ట రోయుట్స బెడియుట్ట ఎగు 
అహ 

గ స్తా! ఆచ్రజ్. [హి.పు] ఆశ్చర్యము, 

కు! ఉ-చక్కా (పాప) మడియవిడుషఫ్టు 
కల్తెకదొంగ, 

క్కు! ఊచాాానాహాి లేవ నెక్తుట్సలేపుట- 
ఎెగ"నెత్తుట, దొంళలించుట్న 

(యస్తు! ఉన్నా [హీిఎగుజుట్టుదుముక్రుట- 
మిడీసీ పడుట్స మిడియుట, ఒడియుట._ 
ఒడిసీ తీసికొనుట-కటాలఃనఆందుకొనుట._ 
ఎెబడిపట్టుకొనుట్ట ఎళనెతి తృికొనిపోవుట_ 
ఎగవన్ను కొనిపోవుట్ల ెదికైనఎత్తుకొని 
"లేక తన్ను కొనిపోవుట 

(భయ్బు[అచంవా(హి,ప్ర అద్భుతమైన అసా 
జారణ మైన అళ్చణ్యకరము, 

(కద్దు! అచ్చా [ప్రాఅచ్చమ్కుముంచ్వి బా వైన. 
ఆహోసస్యమునల, రొంహూగ్యమెన తగిన 
అప్పటమెన ,[టీయ మైన కుర్యాడం ల సరి 

యేచంచీది[ం(యి (సదు భాసా నట్టి 

- మాట్హ్వ్రగానున్ల స్ట ఆకోన్యము గా నున్న, 

(ప (గబ్బు! ఉఛాల్నా [హీ] ఎగుర వేయుట, 

మోటుట.మీకగించుట ౩ (ప్రచురము జేయుట 
(ద్టనా! ఆభల్నా(హి)ఎ గుముటు ఎగయుంట 

మోవచ్చుట్టు దుముక్రుట (తొల్లి పష 

కష్ణా లగు! ఈఇాల్ ఛక్కా [హిత [క్ 
లంజె కంకులాడి,' 

రా. అవ్వాన్[హీ.న్ర్ర]నీశ్లాడిన వా 

గిక్షిచ్సుు. పంధ్తుక పోరకవు, 

శే౮ 

తనా 
ల అయ్! 

టూ! ఉచ్చూూ (హీ.పు] అన్న పానాదుల్యుమిం 

గుటలోే పారబోవుట-పారచాగిన నెకమ్కుట 
[సగమువపష్వుట], 

(ట్ర భరమ! అభూతా (షా) అస్ప ఎనమ్మప పనిశ 

ఎయమెన్మఅంటని, క్రొత్త వాత దని-ముళ్టీన్సి తొక్టని 
టో . అభాతి[పేచెస్యక న్నా. 

యల యి! అహాదీస్ స్[(అంటత్ర్రీ] పురాణగాథ 
ల్కుళ్చ త్తాంతము ల్కుబ్ల త్రిచోసముల్క 

యయ! ఇహాత(అ,ప్రైవలంయము.ి ర=ఆవరణ 
ముమండలము, (పాంతమృు(పాకారము... 
(ప్రదేశము. 

ల అమి!-4మ! అహీచ్చాఅహ్చాజబ్ (ఆఅం్ర] 
స్నేహికులుు (ప్రియులు బంధువులు, [ఏవ 

ఆాతసీమై 
టా టిమ! ఇవ్వీబాస్ అంప) నిళృ 0ధమ్బు 

చెజ్కనికోధమ్సు కట్టు ముట్టునిలచిపోవు 
నోగము, 

ఉందాము! ఇహ్హీజాబ్|అ.పు ఏ కాంతము_ 
_ వొట్కునురు ఉ )చాటుకుబోవుట. 

క! మి! వ సై [అం ప్ల] వర్థనమూ, పరి 

తెస్టాయ్మువిడిచి పెట్టుట. 

ప్రసవము! ఇహ్కీగాక్ (ఆ.పు]శుండుట.కాలు 
ట్స తెళ్ట్యుమ్ము. వేడిమి. ఏీదైస్మహాము 

సూర్యుశ న్న రాసిలోనుండుట, 

+ సోమి! ఇహీరామ్ [అంబ్బు] సత్కారము 
గౌరవమూ వూజసముం 

వా టు! ఇహ్వీసావ్ [ ఆ. స్ప ళణము=॥ నే గా 

ఉ(యమ.[ఇహ్తాపామ్(అ. స్ప] వైభవము ఆడం 

అగమ్మ్చు ఉశరిటనము ం సం్లు వొ నిను 

శ ము! ఇహ్విలామ్ అ.) సచ్న మంపగు 
స్టలనము, 

లయ! 'ఇహ్హీామాల్ [అస్లు] ఆఅసఏవమౌా;.:స్సు- 

కంక,(భమ, దిగులు సంధయమా, భయము, 
సంకో వము, సంధభము , గం లీలనమి! 



శై కయి! శ. టపి! 

కా! వ 

ఇహ్వీమాల్ కర్నా (ఊఉ) ఊహించుట్స అను 
మానించుట_. శంకి0 టదుట్కసంకో-దించుకు, 

గ టు! ఇహియాజ్ (ఆంం్రై,] అవళ్యకత, 

అక్క రృఅక్కరపాటు, అగత్యము, కోరిక 
కొరత. 

అయయ? ఇహ్హీయాన్ (అ.క్ర్రీిపరీమణము, 
పౌగరూకత ) దూరదృష్టి పదిలమ్ముభ్యద్రము, 
రతమణము, " 

చేమ! అహాద్ ఆ. ప్రై ఏకము ఒకటి. 
తుమి! ఇప్టాస్ (అ. ప్రునవీనకల్పన్న అవూర్వ 

శ్ర (కొత్తవిసయము, 

ఎమి! అవాదీ[అ.ప్తుసోమరిపోలళు, అళ్చరు 
భాలములో "'వనుకబడియుస్న పన్నులు 

రాబట్టుటిక్తై పంపబడు చుంజేడు విలు 
కాండ్రు (సిబ్బంది, 

యల్తతమ! అప ఎదియ్యాద్. (అ, తి అదై్వై 

తమయ్కు ఏకత్వము, ఐక్య ముసంకమొోగ ము, 

(మి! అహార్ (అ స్వతరత్రుళ్కు కులీనులు 

స్వే ధర లవార్తు (బానిస గౌనినారు] 

దదరోచుు య న] 

. ఇహాజ్ అస సంరవ,ణమ్ము కాపాడీ 
యుంంచు4 

టి [అప] వ్రగమ్యు నియమము, 

(వలేముసూనుట-_ స్ సము, 'వస్ట్రనము శతి 

ఆగమ, విడుచుట్కి బ్లం; (ద్రియన్మ (హాము 
యయట మి! ఇ హ్రోజ్ నచాంధ్నా (ఉ) 

 వగనియమముే ఇ 'దేన్నినైనవిడుచుట, బ్రకము 
వూనుటు, 

యుద! ఇహ్సూస్ [(పంక్హు) ఇర్మదియ్టానము- 

పతర సము; టా లా వ లాల! ( “ముపంంచుట_ 

అన గన్బా 

జస! సభను, బటి గె సట చుం, (౯ స్పర్శ, లెలివి- 

““వెవిచరా సు. 

బ్రయాయె!ఇళ్ళ్స్న్ (అ.ప్రు]ఉజపకారము, మేలు- 
అన్య్యరనా ళు మానిలవ్ ్పయియి! 

ఇహ్బాస్ ఫరామోమ్. ఫా, స్ట] కృతఘ్మ్ను 

డు షులుమువచువాడు టం రయి! 
ఇహ్స్పాన్ మంశ్ సా -పు]కృఠజ్టుడ్సు మేలా 

నుజవనివాడుు 

బ్రోయి! అహ్ఫన్ (అగ అతిసుందరమెన్కడ్నార్తమ 
ము -శ్మతక “శ శకము, 

యి+యిది.! అహ్సంత[అెబాగు, భళి లే. పేలు 
'మేల్కుగ్భాపళంస సనార్థక; సమ్]. 

ఎయు! అపహ్హామ్[అ, ప్రపకిపాకము-? సిబ్బంది 

బంట్లువానిసలు (వ-వ4పమి] 

(శ్రయి[ఇకొనాక్ (అ) సిర్టాంతమృున్యాయ ని 

నయము. 

ఎయు! ఆప్శర్ (అ) ఆతినీవమ్మ అతి' 
తుభము, 

ఉరమి! అహా మ(అ.పు)ఉ_స్త నోటును వులు ఆజ్ఞరొ 

శాసనములు ఏం షమి) 

యంమి! అవా శ్రద్ (అ) అతిశ్లాఘునీయము, మిగుల 

రస న మిగుల్మపశంస 'నీయమెన, 

ప్రాయ! అన్మాక్(అ) అతిమాఢుడ్చుళుంఠ- 
లెనీవిమాలినవాడు్ట)| ్రంచి! అవ్యా 

కొట్ల జీ (అ చాట నలంలా నం, ఆతీ 

మూధథుడు జీ ్ రచయ!-అహ్మవ్ప న్ ఊ 

-వ్వుమొణ్యము, తెలివిమా లిననసము. 
ఎ! అహ్మర [అ]|మిక్కా లియుజ్టని, 

అమ! అహ్వాల్. (అప్పుస్టి సితుళ్ళా విసయ 
ములు వైనమ్యు వృ త్తాంఠము, స్టీతిగళులు- 

పవ యా 

ల్తామి! అహ్వల్ [అ] 'మెట్లకన్ను గబ, ఒకటి 
“గొండు గా గానవచ్చు దూ స్ట లం 

(3611 అహ్యానన్ న. పూ 
ర్ ఆచీంళిశము గా ఇకక య. పుడు 

లో అ ఖ్ . వ్సనహ 

బయ్! అఖ్ చార్ (అంప) వర ర్ర్వమాసములు 
జొద్దలు, సమాభాదగముఅంచార్తాస సతి లు, 

అస్య ంతోలుట్లు వుం 



నేప ఉం శేఖ బ్ర రష! 
నలా లాలా రాలా కానా ళన 

ట్ 

“" మఘుమా5 [(ఫా-పు] జో్యోతిష్కుడ్కునకే త్ర 

గణ కనంం 

త స! షఖ్ క్ ఉరాఒ(ఆ.పైశొత్త కల్పన 

నూతససృృష్ట్రయు_ చి +త౦ తములు, 

ఏది! ఇబ్తసార్ [అపు] లఘ్యీకళణము- 

తర్టించుట, సంత్షేఫము జేయుట, 

సంగ్రవాము. 

అయి! ఇహ్ససాస్ (అంపు]వికేవమ్యువిశిన్ట 

ల నె స్య్యము (పజ్యెశత్
వము ఆధిక ము, 

. పామఖ్యక్ర, స్ట్హహమ్ము[ైపేమ- 

య! ఇఖ్తిఫా (అప) నోపనమ్ము, 

పరికము _దాచియుంచుట. 

శ్ర మయో. ఇఖ్ తిలాజ్ (ఆ.పు] దడదడకొ 

ఖు్నటాఆచరా, న్ జ ౯] స! 

ఇభ తిలాజె "కల్ [ల “గుండెదడ, గుండే 

న టి ట్టు "నువ్యాధి- 

ల కయి! ఇ్ తిలార్ (ఆపు సమ్మేళన 

“ము ఎమి(శ్రణమా, కలయిక , అనోన్టన్యమ్చు. సహా 

డికృ(పేమ,చెలిమి ంచనవుం 

అత క! సబ్ ళాఫ [అః పు ఖే 

అంతగము, అనుహాలతృఅససాధా 
నమ, వ 

అ కయన్! ఇఖ్ తిలాల్ (అంపు] త 

వ్ భ్య తరము, వ్ఘ్బ్ు )లిగత్యమా 

అవశ్యకత. 

ఏయయ్! ఇఫ్ తియార్ | అ.ఫు] అధికారమ
ు- 

న్. స్త స్ హూ కుర్ణన్చిము శ కసత , ఇష్టము-- 

అమోదించుట్టఅంగీ కారము స్వికెరము- 

ఆవల౦జనము. 

టయ! ఇఖ్ తి యూరీ (అ) స్వాధీసమైను 
లా*+పడ్తి న 

3! ఆభ్ జ్ (అ. శ్రీ] గ్రవాణము, గ 
పీ_చుట్స తీసికొమట్స సరగ్రహించుట.- 
వళ్నమచుట, పట్టుకొనుట్క ఊహించుక్కు 

ఆత్నేవించుట, 

₹ (చు! ఇఖ్ రాజ్ అవు) = హి ప్కారము- 

తీసి చేయుట, 

"వెచ్చము. 

తోసివేయుట్స (వయము, 

యి (రు మ అఖ్ రాజాత్ (అ. త్ర) వ్యయ 

= |వయములు, 'వెచ్చముు అతివ్యయము. 

గా. 
య క అఖ్ రోట్ (హింపు] అమోటక 

పప ట్రలేకఫల ము]. 

సయ! అఖీ ఫ్ జర్ (అెఅకుప ద్పూనిం 

(షమ! ఇఖ్ఫా (అపై చాపరికము దా 

చుట-_-నోపనము, 

లము! అఖ్ ఫమ్ (అ చిస్ప కండ్లాల 
కం ల మందబున్టి శల్టమషి! వా 

షం సక్ (పా రుందబుద్ధి మూఢుడు 

షి అఖ్ గర (కాత 

నిప్పురవ. 
త్ర] అన్నిశణ ము- 

లో 1వ! ఇఫ్ లాస్(అప్పుస్వ: భృృత నో సల 

ము” షష్కైాపట్యము, నాం హ్ 

చెలిమి ఆన్యోన్యము, ఘరానువరీఫ్తులో 

న్లంక ల రు జ్పీర్యు 

౨ మి! అఖ్ లాక్ (అప్పు ధాగుదళ్యుుయ 
మ్సురక్తవి పిత్తశ్లే షా చా. ఏవి] 

జ్! అఖ్ లాక్ [(అ,ప్తుస్వభొవమ్సు ను 

ర్యాదులుు నీతు౪ం; గుణములు, నాగరీఠకల, 

సభ్యతృనడవడ్సి వ వగ్గనమ్సు నీతిశాస్త్రముం 

[ఏవ ము] 



1రి లక్రా! య టీం! 

గ్ న్న ఇఖ్ వాన్ [జి స్టు స్రోదయలు_ నల్లించుట )ీవ్పట్స నిర్వాహము-నెజ నేర్పు. 

(వవ క ల (౮0) టీ (షి! ఇఫ్ వానెజ యం! ఆఅవబ్ (ఆ ,ప్రుమ ర్యాన- సభ్యత-నాన 

మాం/ఫా'నమ క భికరలు రికళనయ (క్షత-వర్తనమ్ము నీతి-యేళ్చా 
న్ా జాలి 

టో ఈది!అఖ్ యా $[(అ్వెనమచు కరడులవిడ్డ 
లు న న స 

మ! వక (ఆ) చూడు, షీ! అంతిన ముక 

డపటిది. 

ఏ! అద్ (హీిజజ-సగము.[నృత్తియందుమా(్ర 
ము (రం 1 యర్యు బి! అద్ పక్కా= 

గయాక్యా(హీాఅపక్వ మృుపండనిదిసగ 
ముప్రండిన్నన* ముపచ్చిది. 

(౧! అత. ఇట్లు వెల్లించుట్టకీర్చు, 
తీవ్చట ముగింపు, 

చేయుట "నెన వేచ్చట్సతీరా సమ్ఫు ఆచరణ 

ము ఆ-వరెంప్ర, 

11 అజా (ఫాం్ర్రీ) క్ర లుకు ఒయారను._ 
పాంయల్కు విలానఘుల్కు చేస్ట్యలు జర్గాన్ల 

యము, సరరము , 

యి జ్ 
ళీ చుట 9 యిచ్చుక్రీ 

లో సడ (ఓ! అవాఫవాక్ షునాస్ 
( ఫ్రాఇంగికజ్ఞానమునలవా డు, ముఖుని కా 
రాననంజ్హ లచే ఫావనఎగం9హి ంపగల వాడు, 

ల|0!ఉ దాస్ (మాడా | ఊ చాసీనమెను కౌంతిహీ 

న్యెన్సుప్త క నిన వెల విలబచారను 

నుస్ర చిన్న బోయినిస్న మెసృపాడైవు పాడు 
వించ గా 

బశనఉ ట్స, (బి గం, 

య 101 సదాసా (హివ్లై ప న్పం పక్క 
టో (ఏ ఉఊ:వాసీ(హిా య గాస్సీన జ. న్ 

బా్సమాు ౯౦౨ కంల మై నిరు త్సాహాము- 

ంహ్స్క్! న్న ) పాశుషశయున్నష్డి నట్సి గ్చన న్న్న 

బ్ ట్ న బ్య 

టో (0! అదానీ(అ)నీచుఖు- (ఏ న లో |) 

యతి (| ఉదా:?ట్. (పాం త్రై) సల్లవన్ల 
ము, నకి తావి గ్ర 

లీల! పాయ్. (ఎ (|| న్ నై జా? మ జ 

క్ సే (౪ 

త -భా హజ్ఞాన 
ము-సాహిత్యము. 

ప అల|౪9చా ఏం 5 (అ,ప్పుదుకదృష్టము- జౌర్భా 

, తీణదళ-కమయ ము, 

అయి క్ ఇట్ నా (అబ్బు (ప భొబేశ ము-వేర్చు 

ట-దూరయ్చట_చొవ్ ఏంచుట. 

1. ల ఇద్ రర (అపు భధారాళ మగుట-వడి 

“గాచాలుకు బేళ వ్నంచుట, పాలుదట- 

మూ[ర్రముధారాళ ముగావచ్చుటు మూర్రము, 

గ్స్టమ్సు నక ష్సము 

త చ| ఇద్రాజ్ (అపు, ప వేశనము_ ప్రవేశ 

ఇట్ట _-చొనుష్రుట-చవొప్పించుట-దూమ్సు 

స ఓ-చుట్రంటు. 

య్సీ ౮ ఇవ్లార్ ఆంప్తు తెలియట-విచా 
రించుట. (హాణశ క్తి. తెలివి-బుద్ధి- 

మేభాగ్జాసము, 

అవ్య ఎ| అడ్ రక్ (హాకీ అల్లరు-2 కర్షక ము' 

అజ | ఇట్రీస్[అ.వు) న వు 
డై) స్వస్దయువక్కు బోయిన్టు (ప్రశ న్ 

జఒక్షను; పామ్మదీయి జీవదూవెపే్ 

(= ఏ ఇద్టిఆ (అప్పు 'ార్టలకో రిక-సిస్ధాంత 
ముగాజెప్పూట; విరాధాగమైనమాట జెప్పుట. 

గా (అద్ ఇమ[(అ పు ) ఆశీ ర్వాదముల్కు (పొ 

ర్ధనలు,%ఎ.వ వ (2౮ 

(2౮ ఇవ్ న్ గామ(అ,పహా బృవధిఅతుళ 
మ స 

ప్రల! అదక్ (అ న పహ, జ ఎ తచమ్సు 

అవసళము కఠినమ్ము ;ంఖీనమ్యు సటాన 

ము, మూ ్ యన్ము 

లమ [అదన నో మ పృపజచుకొ నుదుష్పటిి 

'సరిిాంసని (జిికుట్టు] 

ఎయింం! క. అపల్ బదజ్ , అర్దా బై 
ఫయలీం! 
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] న (| వ సము, 

ప ఇ శ్రమ. ఆభ | 

(కో లాన్నా (ఆల న్ కుభృమ్మునీచమ్య 
న | 

ల! ఎ (కోలం! జన్నావ ఆలా [ఆృఆబాల 

ం ఆంయసును, నై బది 

న, ) ఆయునములు 

శవ ఇ 
న్ న ం 

ఆ కు 

కిం? _' దం! ఈ 
క, జ్ 4 యం! 

02 వ న! [అంప చూడు[ష ఎవ లి తం | 

ళ్ 
ఇటా గ్ా 

యాం నా లే ॥ వ్ 
టు 

లో? బల! 9౮ అద్వాన్ - అద్వా మన్ 

[ హి ఈ) నమంచమున్నెంచెకు కాళ్ళకడ 

(తాడు. 

౨ ౨! అద్వన్స్ (ఆ) అతినీచమ్సుతు చృము. 

గ్ల! అక్వియు . (అ .శ్ర్రీ]) కెొవధములు 

[మంచ ఎ ) 

3ెం! ఆభ్ |హాిచచూడు ఎ. 

ఎ (యె[ఎళాక్ 3 గావు] ఉ దైన అప్పు ఎరవు, 

(తం! ఉధ్టక [హాంప్పు మన్యవ 'జేశము, అంత 

్షు... భూమ్యా కాశములసడుమ్కు అంత 

గ్గే న 

వ పు. | హిెక ట్రడుత్చు సుక్టుక్తుం 

తో లాడుటంప్ దంట ఊుడుట్ట్య వీపబడుట, 

రె, బెట్టెన నీర్సు నిస్టనుడు స ఘు. 

ఫ్వేతం! అన్వాజ్ (హా. క్రీ మధ్యభాగము, 
నడుమ్ముస' “ము, 

(ని బి అఘభఘూా ఠా _డా[పెఅపర్యమృు 

ఆసంవూక్షము, రూప ప మేర్ప్చడనిపిండము_ 

జెలలువింవని* గ ఘు 

స్ 

లీ 

(౮0! 

ఇం ఆథోడీ[పా, క్రీ) పరువులతోో యు. 
నళము త్రోోలు. య. 

లిం! అ (హీ. శ్రీ మ) అ దమ్మిడ్సికాను, 

యనం! వు స. ంండునుంాో నము 

లం సేయుట అెంచుట్కు సగమువేయుట. 

స 
వింగనము్పు చింత కలవర ము, లగయినునో 

వనిస్నితి, 
$ ల 1 
ప ముట్టుక్ గ్శ మ ద్ 

) 

టు తోడ "రాని, 

ని ఎయలిల! అగ లా=ీలా | వాపు] ఆర 

టోశలై ల తిం! అ? భీగాలీ (పాత్ర) 

ఆరడనూసొారి 

ఎ| అదియాస్ (అ,పు] మత్ న్పు 

ట్రీ అ)? 

ఆన బీ! అక్ (అ, పుసాహిత్యప గుడ్య సంటి 
"'తుక్సు $ రుకుడు,'వైతికుడు,నీతిళా, న త్తు సుం 

[31 అలా [హా ఇష్ట] షా; ఫిఫా ఘూ ట్గి ఉపటం 

యధా యస నిం సము ననా శాయుగంు కొర మె? న 

చక్ర లూడనొట్టను, 

అదో 

ల! ఎ| అజా. [అన] (౮"*వణమా, రిని 
వ! 

పి-చుతట-వమా జుషరో వపు, అభ్యూ నుల 
వాని 

నమాజును పిలుచుటు, 

శ్రి జాస్ బలో 

యు ల! ఉబె బం (చుం పుషాడి! రాజులంతా 

ఖర లలు ల పేరు మ? చృుడు, బ్ఫ్ న్తం 

/ 
శ టాం! ష్ష్. ఆన |అ.ఫు] వినయము విశ్వాస 

ము వి గయత్స నమ్ము ము _స్క్షి 

కం! అజ్ ఈ'5 (అ. , పు] (ప్రశంసలు వ 

చ గలు సో శ్రముఖ [ఏంవ ద! 

యు! ఆజ్ కియా [అవు] చూడు [ఏవ 
ల న; 



సట! 

కీ న్ ః జ స్త్ 

అద కక్ష క. లవ్ర,కజ్ఞ 

టం! అహ్ | ఫు) చూడు 

(ఏవ ట్రతీబ) 
ల ాలియ నీ ఎచాధ,నిర్శంధ యిల్లం! అజ్జయ్యత్ (అ. జ్ర) బాధ,నిర్భ 

ము, కషము, వ్యథ; దుఃఖము, 

ణ్! అరా బ(ీ.ఫు) శకటము, బండి, రథ 

ము, మోటు బండి 

యిం ఇరాదత్ (అ. శ్ర్రీవిశ్వానమ: న 

మ్మకము, భక్షి, 

'ఎశ్సీ! ఇరాద "ఆ, పృుఇచ్చ, అభిలాష, అఖి 

(పాయము, య దేశము. 

య | అరాఠూట్ (ఇం, ఫు) పాలగుండ, 

" ఇదియొకమూలికపొడి, దీనిని పిల్లలకు ఆహ 

రముణా నుపయోగిండురు. 

లీ! అ రాచ్చాల్ (అ, స లాల ఏవ (నవ్య) 

ప్రీ ॥ అరా జ్ఞ (ఆ. స శ్రీ) భూములు, పాల 

ముల (నిం వ (ు! ) 

ఏ లీ (౧! ఆక జ్ఞ ॥్ కార్ (హిభూ స్వామి, 

నలో అరాశీన్ (ఆఅ ఫ్ర) సభ్యులు-్యప్రము 

ఖులు, మ౦్శితులు. ఏ-న లో) 

జో 1 (హి* పు) య. మ 

జ పే స 
లు, ర లు, సాములు, అధికా రులుయజ 

మానులు, ఏలినవారు_ (షు యుర్తు! ఆ 
ర్బా టెని హిత్ - -(ఫా. ఫ్ర) గాయకులు, ఆట 

పాటలకారథెయయర్సి 1 అర్భాబె 
నన (హి. ఫ్లు) క వీఠ్యరు లు, పండిశులు, 

న. ఆర్భ 2. -జర్ బి (జ్ర చతేష్ట 

యము, నాలుగు లట [షం ఎబ్బ!-యె 
ముగనాసీఎ (ఆ, ఫ్ర) (తే యరాశికము 

లెక్కలు (చయం ఎల! అర్ బిఎ అనా 

వ | క్ 
నీర్ (ఆఫ) భూత చతుస్తయము, పృథి 
న్య్యాపన్వ వసే బ్ోీఐవా యువులు, 

ల. | ఇర బాల్ (ఆ.ఫ్రు) నంబంఫ ము, 

న్యోవ్య మన్న హము,పరిచయము,-చనవు, 

టయ! ఇర హాల్ (౮, పు నిర్ణమనము, యప 

యాణము నాచవ్చు, 

త ో,! ఇర్పి దాద్( అ, ఫు) మజిలుట, ,తిరుగు 

ట్ వ్. వచన త్యాగము, తిరుగు 
శల్దాాటుం 

౨మ్బా! ఇక్తిహి (ఆ. స్రీ శ్రీ) లంజేమిస్చేట. 

డ్ర్! ఇ ఫాసా(అ. పు ఎెళ్తు, ఉన్నతి, 
యక! ఇర్సి ల. (అ.పు మట, 

అఆచరణము, చేయుట, పాషము లేక నేర 
మువ్చేయుట , 

ంట్ర' అర్థ (నం, న సం 

ఆటే! అకీ ర్(ఫా శై శ్రీ) శవవావానము,పొడె, 
య! ఇర్స్' (ఈ శ్ర ఈ) త౦డీ మొదలగువారి 

న స | 
ఉఊన రాధి కారము, 

అలర 

ను౦కి సన్చినయా స్తీ 

చాయ ఫు,పితీయము, ఉఊ 

ప 

రేము, పె అ ( అర్జ్వ హా '్ర్రీళర్హ ల, గొరవ 

ము, జ, ఫునత్, యోగ్యక, 

టసేంయ్యు! ఈర్హమంద్ (ఫా. ఫు) భఖునతే 

గాల, గారవనియ మెన, యోగ్యుడు, 

లఘ! అర్ అరల్ (అ పు ఒక కెలం నెల్ల గాను 

న్న్న ద్హము, (ఇదె అవలక్ ణము, 

పా | ఇర్దామ (65. ఫు వఃుల్బుట , తిప్పు 

ర్ సమషమున లంట కెదుట, ; వ్యాజ్య 

మువే యుట లేక న 

గన్న! ఆర్గాన్ (ఈ) గ ర్భాశయములు, 

(ఎ ఎస ) ) 

వై [| ఉర వ్సై (ఆపు ఫు) మిక్కిలి దయగల, 

పరమదియాళవు, 

ఏ! ఉద్ (ఫా.ఫు) మూడు, కూపాంచర 
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మ ( పస్1 ) 

ఆు!ఏ) 1 అర్జాబేగనే (క. శ్రీ) అంకః 

పురద్వార ఫపకరాలు-కంచుకి (ప్రడష 

-వేషముతో నున్న క్రీ న) 

(టు! ఉర్తాస్ (హి.్రి) ఆళ, అసేమ్స_ 

ఆఫ్లాపష, అఆశయము, 
సొరన, పవీజాపన 

( వ్ నీ 

ము, కొనుక, కట్నము, 

ప - ఏ అర్లావా (ఉ.ఫు) పశువులతె దొ 

డుగా పేసరినధాన్యమ - _ఎనూకగావిసరినది. 

యు! కక్ష ఆరల్ (వొ నడుమళఅిడ్ద పడి చెబ్బ 

నం. "కెపాడువా
డు 

వ. ఇక్షగిక్స (ఉ) చుట్ట్యప్రక్కంల్క నలు 

(పక్క్మ-ల, 

తీవ! ఆర్షలీ (ఇ9,పు) (క్రమ మెన్క పొర 

వరుడు, బంటు. 
' 

| ఉరూ (తు పు) సేన దండు, 

జే. పద్తూశేక పొందూస్తానియను 

భాష దండుఖావష, 

యస య్య! ఉర్టీ బెహివ్స్(ఫా. శ్రీ్ససార 

నీకల లెండవ సౌరమాసము ( ఇది 

దక్కు-౯ాలో అజపదిల 

ట్రీ! అర్ చాల్. (అ) నీచులు చూడు 

ము,(ఎ, వ టీ ) 

లే! అర్ బైల్ (అ). ఆకినీ చ మై
న, 

$)! డర్ శై (ఆ.ఫు)తండులములు, బియ్యము. 

ఆర్ వ్ అరి చప 

౧1) స 
న? 

( అర్ హూ. (పచ్చా హైప! అగు వెన. 

సేనాని 

లు 
క! అర్ జౌని (పా. స్త్ ప్ర చక, అస్త; 

“నయము, 

య్ర్రు' ఆర్ జేక్ (అ) అకాళవర్షముగల, నీల 

వస్రముగల శమహ్ట్మఖు! అర్ చెళైచమ్మ్ 

స ) పిల్లికండ్లవాడు, మొగ మోటము 

లేనివాడు. 1 

కా. ఇక్సాల్ (ఆ. .ఫు) (పేషణము, ప౦పఫు 

ట, పంప బడినది.దివాణ మునకు జెల్లపలసీన 

రొక్కా-ము, పన్ను మెం॥ 

లు! అర్సలాన్ (అ. ఫు) సింహము, 

ఎపి] ఇన్ పద్ (అ. ఫు) ఉపదేశము, 

సద్భోన, అదేళము, ఉత్తరువు, అజ్ఞ. 

షి! ఆర్షద్ (అ) అతివ్$ీ మంతు గన. 

ట్ర క (అ నశ్చి)) భూమి, సల, భూ 

ర్ధైగ ము, 

స్రాటి | అర? నూ (యూ, “పఫు్ర)వా 

షము, సంకీకజేటిః. 

నా | అర్ (వాక్ (ఫా, ఫు) కుసు
ంభవర్ల 

ల్ ఎబ్దనిది, నారింజపండు వన్నెయును- 

ఇక్షు] ఇకోఫావ్ (ఆఅ.ఫ్యు ఫౌఖ్యమునిచ్చుట, 

భోగము, భాగ్యము. 

(త్ర అర్ శామ్ (అ,ప్తుచూడు (ఎ-వ +క్రే) 

శ్ప] ఇర్ ప్టేం స్( అ. ఫు) లేఖనము-వాయుట 

లీక! ఆర్ స్టాక్ (ఆ. ఫు) 

చూడు [ల్లు 
[7 , త. (అ. పు ), చూడు 1,1 

1 [ఏవ (0 (యడం యీ తర 1 

అక్కా ఇంక్ నలనక్, (అ) ప్రధాన 

మంతులు, మంతిివర్షము, రాజ్యంగని 

ర్వాహపలు, (ప్రభువరగ్గము- రొజ్యూంగ ప 

ద్యవి శే 

"కొౌమిలరోగము 

ముఖులుం, 

యమాయ! అర్షజా-జ (ఫొంఫు]) ఒక్రపరీవముళ 

దఫవ్యము, 

ల! అర్ష ౯ (ఇం,ఫు ఫ్రుచూడ (౮! క 

( ఆర్షనీ (హి న చూడు-ఠూపాంత 

యు. (0) 
ఫ్ర క్ టా ఫు) స్వ ర్షతుల్య మైన ఆరాను 



మ్కున్వగ్లము. 

శ్ర స రకర చచ్చువానికడయూ 

ఉం! అర్మాన్ య్ ఫ్ర) ఆక-అఖిలాస,, 
అపేక్ష పళ ఏతాషము. 

ట్రే (మం, !అర్మగాన్ (ఫొ.పు) అమూల్య 

వస్తువులు అపరూపము లీక అరుదైన వస్తు 

వులు-"కొనుకల్కు బహుమా నములు, 

(6 అర్నా(హీ)ఆటవికమ్క, అడవిసం[-వన్య 
ము (ిట్లుర్ధు (0 . అర్నాఖింసా (పా, 

పుుఅరణ్యమహిహమ్సు కారదున్న 

“చ్చు! అరండ్.. (హీ,ష్టు ఆము పు బెట్టు 

ఏరండము, 

ఆమునా ధు 
ల. అకండీ (హి్ట్ర్రీ శన) 

- రలు త్య! అరిండ్ ఖర్చూజ 

౮౭౫! అర్వాన్ (అ ఫ్రీ) అక్మలు: జీన్సులుం 

వ. కోరికలు చచ్చిన వారిజీవులు. 
వీ-వ(్రై ) 

యూ! అర్వీ(హి. స్త్రీ చేనుగడ్డలు, 

ఏల్పై! అర్టర్ (హీ. ్ర్రీ్ర)కందుల్సు తువరి. 
త్తు లీ(హింత్త్రీ ఓసిటసీ, 
ద్వ! అనే(హి,ఛభ్రుఓరిఓకీ ఎం టల్రోల్వు! 

అశేళు చే రేకర్నా (హీఎరాకొ ట్ర. 

అలు! టా రేబ్/ వంతున, నాటమైన్స 

అడ్డఘు-గానున్హ వంచ్లు గానున్న, ఏటవాలు 

-గానున్వ "ల యీ అల్లో ఉల్సు" ఉ లేబ్ క్రీ 

చాతేం/ఉ్యు /మోష్లపుమూటలు, శటాస్తమా 

శీంలు అద్జా ఇట్టా 

క్! అడ్ (పాం, స్తారు. “మొండితనప్సు అజీ 

ర్థాఅణురక్ ర 

టాగ్! జిర్రాస్్ వు) ఇటుక, ఇణిర్స్ 

(ఫలము, 

కే 

ల$ ఉడాన్ (పాత్ర) డదయనమ్సు 
టి గలితుం | 

6౫ ఉడానా (హి ఎగిరించుట్స ఎశరవే 
యుట్కఎగబేయుట, ఎగుగగొట్టుట, టగా 
నొట్టుట , లేవగొట్టట్కు పిచుకము జేయుట- 
బయలుపజుచుటి, వొంగలించుట, అస 

సొరించు[, 

(౮ (11 అడాశా(హీిి ఆపుట, నిలుపుట అడ్డ 

గించుట్కఇటికి ంచుట్స-విక్శ_ వేయుట. 

స్థ (| ఉడావ్ (హాంపు) అతివియము జేయం 
వొదన్వుదూ బరడింక్ర్ డు ర్మాస్టుడు, 

సో అడ్ బడ్ (హి ప్ర్ర పనికి మాలి నమాటలం- 

మిజ్హుషట్టములు... చదునుగానినిం న్ 

కటు! అడ్బంగా (హి అడ్డదుద్దమైన్స వంక 
రటింకమై నృఆంంకము. 

య! అక్షత్ (పా.ప్తుస్టావరము కాయ్యి'సఠకు 

లుదిగునోటు, జట్టు తజుగు బేరము 
రణుగు. 

ఆశే ఈ) అడ్తాలీస్ (హ్రీ - శలువదియె 
నిమిది. 

స 71 అడ్తలా(హిాఫు) శరణము ఆశ్రయము 

కాపురము ఇమ్ము విప-నెపమ్ము 
(ల) అడ్హియా (హే.పు) కజుగు చేరగాడు- 

ణీ 

బట్రదామడ్పుకఅంగర్సి మొ త్తప్పుబేఠగాడుం 

ఆస?! డ్తీ స్ దు (హ్స్నుష్పదియొన్నిమిది. 

౮(య్ల1 ఉడ్ న తలే 

శ్యమగుట్కవవియనమగుట, 

ఏ౮! ఉడద్ (హీ.ఫు)మిశుములం- 

న చేహ్యాణీ కల! ఉడపీపర్ను సే 

దీ ఉస్ట్ర ) అత్యేల్పము, రవంత. 

యం రాం. 
గ్ కీడ్యయొ![ "రహైనవస్తువులుగాని ం పడొధ్య. 



నమక ర ద్రావు 
సుల 

డ్రపలు ప వూక్తచథ క ఆఅజంబదెయెనిమిది. 

గో లా మ్ వ శే జి 

[0 వ(వకళతడా 'హీంప జంత మొ! చెగు 
టు ల వ 

చెబు_శజ్ఞమును ఫసడిదెప్తచ్ల ప 
= చె న 

వ్ కాచకా వా చతాయందు చ లగు 

దల న్ జ. ఉం 

'ట ఆను అ ముబనచుఇను 
న్ ు 

క వజ ల! ఉడన్ఐఖటోలా, హీ-పు ఆా 
జ! క్ష వే ఆలో 

భంయానము జాళంగువమ్కుటమ్యు. సినూనము 

ఆటు *తి శ ఇడన్ వాపో 
న! 

జావా వా మయమెఫొవి ల్ో స ఫె 
ణ్! ఆ 

సశ? 

భ్ = 
న, షై హౌ (గా తొ హా 

౮) ఉడ్నా (ఫా బు టు లి ఇసోోవ్హుశ్రు 

లేచుట్టు వెయ నట్టు (మోడుక, కూ) 
ల స్ నా న న్ 

యయుకం వావ్ దుట. ఉం చోకుగుటు 
ఘః వ సు, లో 

శి అజా 

ట్ అణ్నా హీ'ఆనుటం౨ముచుట, అడపడు 
సత్తా ఎది 

టం వవకకకుంాచమునయుకి. 
టు డి 

ధ్ర స్ జె గ ఫాంటు, చంకగాలు. జటకట 

లే లీ ఇ జ్ర లీ శుహీ 

లో శాళికి కాఅంరెపెచవేయుక, ఆపుంకన్సు 

ఆఅన్షంక్ష, వ ' 

న! టం స 
పా ఊప కె, వపవఫసయ? అఆకంగ్ బవంగ్ (హి 

పిట్టల ఉపజ ననన త్తుపాకులంం 
కా న హు శం నా ట్ 
క. భ్చి న యాకు ఈ వ్ త్తు | ణ్! ఇల లామ్ 
వ స! = అది స | మం గుంప్ప స్తంసము 

హ్ోటి ప. నవ 

మ్  పాయళు ఫాయసచామ, 

(5 7 అధఢాయీా ,పాూ ౭ండున్న డం మ మ. 
యతి ్  అసక్ కా, క్రీ చదూసులు* 

నో 

యు ప! బత చూ “హాసు! వగా )స్టు 

వా కాజా జ జ్యా ణి న! టా వ్ర సరం న. అప్పు కోటి 

జ్రంసున ంవంన్నన ఆశే 

స న [ఘు ఒక 

చం ల 

ష్ 

టాం 

క, ఆటు పాలకు అడ్జమ్కుఇఇ సరన్కె ఇటే 

ప ష్రమ్కు అడ్డం, జప బటిపట్లు 

ల్ అడీచూ ద్ (పాం) “నరం. షర 

క. నువు రా న. డు 

-బ్రేప్ల జంతున్సు,) 

ఖి వా ళ్ళ త్ర జు 

క్ ఆజీం /వాల, ణు గ “వెగము, చుం 

గ యం నా | స. 

తాలి 

1. అజ్ పాంబక్యయనయమ్య్ముళంచ కం యె 
న [4 

పన్న ానుంత్తునుంబి, 

( ఆజ్ బగ సా, కంఠపాభిమ్యు ముఖ 

సావము, 
అట 

స్యా 11 అజ్ ఎస్ (ఫాం మితమో% 

ఆమిరముకాలు సేన 
వాలి 

ఎమ | అజ్ పద్ (ఫాం) అస 
ఆమిచగము, 

జాలి ఎది 

టామ్ ) “ఆజ్ ఖుక్ (ఫాల గరు 

లాను సశ బలుడిచూర్వక ను-గా, నాన్న 
వ న 

న! అ= న 

+తీ శ న 
న డీ 

నో. ఉందు 1 ఆజ్ ఖు స్ట్ న. | స్టే 

ఒజడలంచకదిను పరనస[ైన - విన ైసో 

స్మ మెమఆచిశ ఆాభ్మన్తునేన, శపత్రిఫారి 

యువ 

వ. క 1 అన్ అన్ రాసా మిదం 

శ్చాన్ (స్యా చూరు ధ్ర క్యు 

(్స ను! అన్ బక్ తాంపూ, సూంలాసా
 

“దన సస్త్తక హు ఫా 

ఖే పు 01 అక సగకా (సూ అంగి 

నుండ్సి క్ గ “చ్వెరుం 
ఛి 

టి జ 00 

అవీ అంటీ 

హా)! జన్ యువీ (సా, ) అన్బష 

మ్కుశనూంవము 7గావచి స్సెన్న _తెవియతరండ 

వచ్చిన స టి జం ట్ర నమయు. 

న 



ఎ! ౮! 
ష్ నంకురనమునలన 9 యుట్రినవాడు. 

వం. ఇసాక్ న ఫు) + 

ఉట)! ఇబాగొజంద్ (ఫాఎ చల్లడపు 

జూందె ంలాసబట్టై, 

చల్లడకు, లాగు 

వ. తే లట (11 ఇబార్ 
న 

చ్ బంద్ క్షీ ఇ సచ్పీ-స! దె (శ్, సత్మివం 

ళ్ 
నః 

ఇ ళా 
ర్ుంట క్ రట) , ' ఉత లాల స 

ళీ ఛి 

లేసు గ వ ఇణాక్పంన్ శారి 

(తా. ] నెంర్లాము.వైచ్ప చుట్టం ఘు, 

న్ 

ల న్. ఇజాల| అంప తీ సీవేయుట, గేగ్టెంచు 

టు మ నుస్తంచుటు మాస్రట. 

వ నే య. 

వ. యజ్తయ్యయు. ఎ 1)! -ఎ-యైోసీ 
య్య తె ఉన ఫీ (అ) చ్చిప /(ప్రతిస్థ) 2 
అుచులం, గొౌరవభం':మ్రుఅవనూనంచుట 

మాన నాను జేబులో ఇ 

నయ, 

పలు! ఆజ్ బన్ / సా) చూడు) 1 క్రింద స 

యు ంనుాా త్ “సుం. 

య ఏ! ఇజ్ దెహాఫ్ | అ,చ్పు) నపస్ముర్ష 
“1న సవమూా జా స్తెగు6 వ్య 

వ. 
భి క్ర 5జి దివా. (అ,సు)) అ వా హ్యప్పు 

త్ర ఆద మా! 
లి) ఎ)! అశ ఆ-కజూక  (ఆ.భ,ఆహా 

రమ్ము, ఖడం 

హా 

యం య," ఉజాగ్ పు నూ న్ా (గు. స్స 

కేం కా 
ర (బ్! 

డంబళము పటూటోపమ నిన వము 

ల)! అజల్ (అ్రీ ప్రీ) ఆది-సృష్ట్యాది, అనాడి 
కాలము శాళ్వడః సము, 

టో [అజలీ (అ) ళాశ్వతమెను అన
ానిమైనం 

య్ ) [అజలియత్ (అ .,శ్ర్రీ) శాశ్వతత్వము, 

వు 

గళ, ) [అజ మిన (ఆఫు) కాలములు ఏంవఎ(ం) 
ల గ్ర యం అజ్; మినఎసలాస (ఆ. కాలర్ర 

గ్త్ాాచా 

యను ఘాత ఫనిన స గ త్రనూనములు, 

ఈ 3! ఆజ్ నాజ్ (ఈ, త్ర! ) భచ్యాార్త వా 

వ భార్యలు -క(జ్ర్ర్రా టయ) 
ంట్పె! అజ్ హన్ హై 'సినము లు ఏంవత) 

(ఈ గ మొస్తలం 

అజ్ హర్ (ఉొమిక్కి లిపప్బని, మినరు 

జళమందలిదుుఖ న ; 

౨౮ 1140 11 ఆవవర్_ అష్షదవో(హా.ఫ్రు 
లఅిజగ ౦ ముకొంద.విలువ, 

యయా ల అమ్ థాత్ (టా) 'పధాగువు, 

పహోవామ, కంచు మికి_ లిచ్భఖము, 

ల! పస్ (హి) ఈ,జీన్మి వీ) ఈ చె. 

ప లీ ఇస్ పం 5 హి ఇందమమోద ఎఇ లదు 

మయెఇందువేత టా లో! ఇస్ స్ చే-((హీ) 

ఇంత లాే ఇందులో, 
ణి 

| ఉాస్(మి్వింఎసూాన్సి నాని అనె 
బయటి! అసావీ ఇఒ (అ) వారములు 
స 

(౧౪న ఈఆ.. . 

రం [౮ (టు 1! అసాటి?గా /ఆిన్స్చు, వీచుక్రు ఆం 

ఉపా న్య్యాయుల్పుమండతులు, 

రం)! ఆసారా (హి.ఫు, పంత్క పంచ 
పాళివంధాడదిపాక , ₹ె. .1ధఠరనము 

ర ట్! అసాఢ (ననా. ఆ స్ల్యూూ :ఏళనము 

టాలె? టు అహాశి(పా్ర్రీ) తాొలిళా 



ప! 

ర పంటలు గోధునుల్కు యవలు- జెనగల్పు 

“వెం! రల్చీప సన 

ఆధారము 

టో అ! అసామి.ఆసామి (౪) నామములు- 

శ్ర) వవాలము_ 

“శీర కాపు పొాలముచేయువాడు-అద్లైదా 

రుడ్కు కొను నోలప్షోయువాడు వ్యవహారము 
రారో ప్ ఇప్ప ప్రచ్చుకొ నువాడ్వు వ్యా 

అతనో 

పాక్కి వర్తకుడ్కుయజమాన్మి పెద్ద (ద్రవ్యవం 

యా. టాక మా 

హ్ టు! అస్పాబ్ ల అవ్వ పుం “కారణములు, 

“హీశువుల్కుసావ గ్రివస్తువులు, (వంవట్లాలీలు) 

త్ర లే యమ్ం ఆట! అస్బాబెఖాన 

చారీ (ఫాఎ గృహోపకరణములు, 

కి సటు ! న (అఎ కులములు వంశ 

ముల్కు 'సంతాసమ్సు నునునుల్కు నునునురాం 

ప వ. 
యు | అస్నక్ (అ) వూర్వ కాలములు, 

ల్నోస్రో క 
లు అగ్థగ్గణ్యము ఉత్సవము 

ద్రవ | ఉొన్బూల (అ) వొనము, 

ఆకు! అస్స్ ప 'హీి-ప్ల) అశ్వము గుజ్జము, 

పు ( అస్పాళ్ (బుంఫు) (శ +మైన 

ఉక లోకహాము. క్ 

లీ (యు ( అస్పతాల్(ఇం్రీ) వెద్యకాలః 

కా. అన్న్నోల్ (పా.పు) ఆడాలు. 
/ ; | ఇస్పంజ్ (ఇం) ఒక విధమైన సము 

(ప్రపుసాచి, ఇదినీటినిపేల్చును, 

ఎయు ! ఉస్తాక్ (ఫాంపు శిమకుడుఅధ్యా 
సర్సవ్టుకుం తం్పద్పనకువ్టు, ఉపాన్య్యాయుడ్తు 

20 ట్ర ఉతమ | 
ల్లో 

పంిడికుడ్తునిపుణుడ్పు (ప్రవీణుడూో అనుభవ 

జుడం,శేయితిరిగినవాడ్పుసమర్చుడు. 
ఇ యి 

ఎ టయ! ఇస్తాద్ '(ఫాంత్రీనిలచుట్ట నిలిచి 

యున్నదిం 

ట్ ం(యు | ఇస్తావ్ (ఫాంర్ర్ర) నిలకడ ఆ 

పుచల, స్టరత. 

లో బి (యు! ఉస్తార్నీ (ఊఉ. శ్రీ) ఉపాధ్యా 
యురాల్కు పంకులక్ముః 

రలయు | ఉస్తావీ (ఫొంత్రై తీ ఉసాధ్యాయ 

రము ఫాండిన్యన్పు (ప్ర పవీఐను సేస్ప+ 

ఎ| యి | ఇసీష్టైద్. (అ స్ర్రునిరంకుశళ ్ట్వే యమ్సు 

వ టర; వము, 

( (ఇ స్నీచా(అ, చ నిర్మలపుచయుట 

'_-వ్యాపారముసట్టి టన సెర్టు! [ం చాలించు 
మ కష్ట 

దల నోయకు. 
అవశాలీ 

త్రాసు! ఇస్తట్రక్ (అప్పు పద్చనిమెణు 
అలం చతిచంంచిం శ ద్ద య 
క్రుగ ల పట్టుబట్ట, పట్టుకాటి, పతౌాంబరవము్కు 

శ్ (ము 1! ఇస్పితార్ (అ పు గాపజికముం 

_దాపురము;, గోప్యము్పు చాచుటు, 
అమల 

అ యయ ! ఇస్తిస్ళాల్ (అప్రుతొందర , 

ఇబ్బంది, సంకటము ఘు కన ష్సు కారయుం 

= యు. ! ఇన్పీస్నా (అబ్బు పృథర్కా 

మ్సు వేరుచేయు$ంు వినాయించుట, తీ్సిబే 

యుట్క ఆపనాదము-నిపావము* 

యబ (యము ! ఇస్పిబాబత్ (అక్ర ఆంగీ 

“కాగము య స 

(యి 0 (యు (ఇస్సి జాబత్ (త! సు జలు 

న అనుజ్ఞ వేడుట, అయన 

ఎ యము! ఇస్పిహాల (అపు) సిత? గథులు 

మామేట అఆసంభవమగుప్పు అసావ్యనుగుట. 

యయ 1 ఇస్పిహ్చాబ్ (అను) 'న్నీహాము 

కోయి, న్న్న భాయుజే సపంట 

బ్ర ఉదయము ! ఇన్పీహ్సాల్. (అప్పు అస్టనమము 
సంహానన( పప్పులా భయం నాయని. 



ట్ట అదను ము! 1! సలు! 
ఏతే యట ంయురు ! ఇస్తిహ్సాలెనా 

జాయజ్- (ఊఉ) అపపహారణము. 

సు (౪ ల అమలు ! ఇస్పిహ్సూలె బిల్ 

జబ్ (ఆ. ఫ్ర బలవద్ధరణర్సు లత ముగా 

వ నొనుటుం 

శ్ (మయ  ఇస్పీవ్జార్ (అ,ఫు) పిలువనం 

పుట, పిలిపించుట్కరన్మునుట, ఆహ్వానము 

ఎనుకురు 'బెచ్చుట. 

యముడు ! ఇస్తివ్ కార్ (అంప్రుతిరస్కార 

మ్యునిరసనము 
శ జామురి ' 

గ్ర యుడు [ఇస్తిూశాక్ (ఆ.ప్రుుఅధికారము 
కోయట్కు అగ్షతజూ పుట ఆధికారమ్ము అ ప్రతీ 

_యూగ్యతి తనకు జెందవలయుసనుు, 

రదెయుల | ఇస్పిహ్కామ్ (అపు) బలపమ 

చుట, స్ట్ పజచుట్స బలిస్థ-, స్టరకు గట్టి గె ది 

ఠీంవు, పట్టము. 

శ థి స్ గ 

మువేయుంట, 

(అ.్బు) (ప్రనూఃణ 

రె (యము  ఇస్పిఫఖార (అప్పు శకునము 

(జూపుటు-సగినము[(అడుగుటే-ప్రశ్న జూ 
దుం తేక అతున. 

1 యము. | ఇప్తిఖ్ గామ (అప్పు ఉప 
౯ళకాగిటచుట కొలున్ధు సొనుట్స్ట సేవజేయిం 

“దుక నుట సెపు న్ ఏ న్పు, 

జ్ర నా [షస్తిఖ్ ఇ! ౧] . సు] బహిసూ 

రము, రీస్? గు చేయుట, (త్రో సా సెబే నము తిర 

'స్కాగంప్పు యా! సళ్ళా 

శ స పాటి 

అవి యము ! ఇసిఖ్ ఫ'ఫ్ (అభ) చిన్ని 
జామి అరె 

చస ాచుట, 

స్కా_రము, 

నీ భముగాజూచుట, తిం 

లి ల 1 ఇపీఖ్ లాస్ సు) విష్యూచ 

ల. ఘుక్త్రి! తుసగల య. జేయుట' / 

ర  ఉస్తుఖాన్ (ఫాంఫు) ఎముక్త్య 

అస్పీ స సన (యను ఘట. 

(ఫా.ట్ర్రీ )తనత ౦డీ) తాతలను పొగడికొను 

తా వా సంపాదించు కొనజూ 
చుట, 

యిల ఏయి | ఇస్పీదామత్ (అ అ.్థశ్ర్రీ) సరత 
పట్టుదలువిడువక పోవు ట్కనిలుకడ శంస్ట్.. 

య్ న! ఇస్పిదానత్ (అపు అప్పుగో 
రుట్టబుణము షపేయుట, 

౮! తయ | ఇస్తీదాజ్ (అ) అసాధారణ 

కృత్యము ,ఆశ్చర సకీర మెనపని, వింత కార్యము 

ఎవుహాత 

యత, యు |! ఇ _సీహాొక్ (అపు) గంహాణ 

వ్ర -గంహణము, టన పొందుట. 

మ! ఇ స్పీదుఆ(ఆ- (క్రీ) పారిర్థన-వినంతి 
విజ్ఞాపనము-మనవి-వేడీకోలు-తీదుగుటు. 

అజ యి ! ఇమ్తూల్ (అ పు) సిజ్ధాంతము- 

త 

న 

1! అస్త్సర్ (ఫాం) మిలిబట్రమొక్య_ 

అడుగుపొార-లోపొార, సుమమ ఫూతి. 
యు రలు! అ స 

టపా 

యాయ యి! ఇ స్పీరావాత్ (అ-్ర్ట్ర్రీవశాంిం 

తినారుట-విశాం ంతి,"నెమ్ముతి-నికు శ్రే సుం 

సౌఖ్యము. 

. పా 
ష్పప అసు ముంగలళ తె 

ము! ఉత్ర (వానే 
సళ. ॥ ఇస్తూన్ వ్ (అ, ఫ్రుత్రిప్పి "వేయుట -= 

తోంసివేంయుట-కొ ట్రి వేయుట. 

న్య (ద్పము. 1ఇస్పిర్ జా(అ. స్రీ) సంతోమ 
జూ చుట-అంగీకారము- అను మోదము 

(యు [రెప 1 ఈ త్ర స్తో (పొాప్తు 

తురిక-మం౦)లక త్తి, 



హా 
జ ఇ శ్రీ! క్ వ్ర గఆడుడ్మి ఫార్య, 

బే: 3వాక-ళుటినకా కబటలను ముడుతలు 
మో నా స్త నా 1 

శ్రీని ుకుషుచేచమును.ట యూ ఇస్ర 

కర్న (హ్, 'మెబుగు వెట్టుట- 

నున్న నెతో ముముక్బు తీంయుతు, నును 

(ఆ-పు) సూఖ్యయు 

కంసము. నేరక" టే లం నోపకు. ఖా 1 (5 

వంతత౦ంము-భోగ భభాగ్యములం గలిగియుండు 

జే 

కాలహ్మీ? ఆ లలన 

తోద యుయు ఇసి స్పిన్ శాకల్లీ (అ)పొట్టమ 
డైలవళె మోంగునంకటివాస్రుకలంగు రోగము. 

లేదయ ! ఇ_ప్లిహ్ఞైద్ (లః ప్ప నిదర్శనము 

సాతమ్యుముజణా పుట-మతమున్నకైదచ్చుట- 
నన కార్చణమగుట, మకవీరకడశుట. 

ద్రాడ్యు 1 ఇస్తిస్నాల (ఆ స. వెట్టిపని వో 

యిుంచుకొ నుట -వెట్రిపట్లు 

టఎకాడలు | ఇసి స్తి్వాజ్  .. ఆలో 

చనకాశుగుట- మం-చిమార్దము లేక పద్ద 

తినిహార్చియడుగుట-వివారంచుట_ అంగీ శ స్ 

రెములే; అఫిసా9 కముజుకుగుట 

తు స్టాడిము ఇసి స్పిస్వాబ్కర్నా , 

ఆవోవనయనముగపట._ థు గ 

త అలిపాంయమడుకుట _ 

యాయి ఇస్తిశౌఆన్ , అ త) ఆద్రి 

శారముం-॥ ర్థ  ర్హృత-సామర్థర్థము (కాణ,శక్సి 
ల్ నాయడు దా రుమన చుం 

శ నాలో 

లబ్ది 

శ 

ఉ *ళీ ( 1 

ప టటుటు! ఇన్సీజ్ హార్. (ఆ.ఫు) సహాయ 

యగోరుటం-జ్ఞప్పీక్ తెచ్చుకొ నుట. 

ఫ్రెటబటు | ఇస్తీఆర. (ఆపు ఒకఅిలభచార 
ము ేగ'రూపళాలండారము) అొడిగితీ సిక 

నుట-ఎ* వు-కాప్వు-జ కవు, 
యం ఆయి 1 ఇస్పిఅనల్ (అం్యక్త్రీ 

యిముకోరుట ఎసహాయనము, 

య్తాాయు ! బన్నెలజాబ్ (అ, 

సవా 

ప్ప ఆఫ్నగ్యుప 

డుంట-అిన్నాయవ్లు 

లయలు | ఇస్లెలజాల్ (అపు) కీసఘ్రుపడు 
ట-ల్వరపడుట, “వగరపాటు-తొంకగ, 

తలు ! ఇస్పెటరాట్ (ఆం టై . 
ము-శక్తి కి అధి రా హా సి ఎపి గకషం 

“ ఉజూారన_ అనుకూలము. 

(ము |! క్వైల ఫా (అపు తమీమాపణ 
నో పస 1 కులు కాగర కుం 

శాష్థాంథ భరము, 

యు 1ఇస్తెలలా. (అ-పుు కెన్న్యముం 
ఆధిక్యము-ఊన్న తినోయటం- గొప్ప ఫోయట 

గొప్పతనము (గోరయట,) 

అ (తుము ! ఇన్పైలనూల్ (అప్పు ఉపసమో 
సము నాభ వాడదుళ. ఆచదలుము ఛు 

ఒనూము 

టే ఆయు! ఇర్తైలమాలీ (అంఉపయుడ్తు 
మైన-నాడుక లోను 1 స వాడి సా్రొకేం నూ 

గంవొను, 
క 

అటి 
పీ ఉ అళి 

కో లయ! సక్కిగాన (వు వ్యాజమా 
గోర్లుంలపార్థకం విజ్ఞాపన మంకుంచెం- 

ం ఇ 

వ్యూ బ్నెను- అిస్సిగా న 'ముంకర్చిదానా' కత్రము, 
అజ 

లలి క్లేనేయు | ఇన్మిక్ శాజ్ (అ.ఫు) అద్మ్యుత 

డా క్త జత్హన్య నా ముని మ. ని. స 

సము ! ఇసి లాల (అప్పు) ని నస గం 

మునుగు ట-జఒకపి వేవయనముందు నన్ను 

డ్ లి వసినిచంంండ్తుం- గి ధ్యాన నుం, 
సుమిక్కిా 



శ ( చీ టీ ప ( 

అారిఆజాటి 

యు ! ఇప్పిగ్ఫార్ (అత్ర) ఈశ్వ 

రానుగకానుగో భర మ ( హాకలు పేడుగొను 

థీఎ-న్స%-విముక్సి. 'పొపపిమో చన నము-(ప్రసా 

నము, 

లు! అస్తగ్ ఫరుల్ల-టైవముకమించు 
ర ంాలక సూపకు ( నించాస్థకమ్ఫు, 

కిల 
శి ఉ టల . 

లు ! ఇసి, న్ా (అక్టు) షట 
ఉం ర్పృపష్ప్ం సరసన శ్యఘ, క 

ఎయు | ఇస్సి ఫాడ (అభి, ఉందా, అసపము 

కోరట.అ చాయఘయు ) ప్రొప్తి- ఆకా నయసుం-జాస 

జమోూంము 
(1 ఇ ఈత అ ( 

కామదడుగుట _ ఆగ్ స్యేసాయము ని 

అణాల 

అస్తి ఫ్ వా. (అప) గ స్ చం. 

నిజారించుట 
ఆలో-చించుట-భ ర్యాధర్మవిచారళ్సు న్యా 

యనసడంగసట, 

లల యు ! ఇస్తిఫాజ (ఆ, క్రీ లాభము 
పొందు[€-కఉస'కొాగకుపొందుట-లాబము, 

అణి అజాన్ 

బ్ర [.. ఇస్తిఫ్రాగ్. (అపు వున 
ము-వ్రాంతి-పికే"సము-బేగె, 

ట్రా అ. (| ఇస్పిఫ్ సార్ (అ +ప్పు ప్ప న 

రట స మ చుట-పసీ క 

తయ! ఇసిఫ్ హామ్ (అప్పు "తెలియనో 

రక ట-్యస్న-ఫచారించు!, 

యం యము టైం టయమి !. ఇస్సీ 

మొా-మియ ; "ఆ. (సం ముం 

( 
హో స్తో 

యం ము  ఇన్తిహాసర్ య) వక్క 
“గానిలుచుటం-చగళ గ రము నః కడఎస్థ్రోళ్వరు 

సై (ఢం 

ఠానికి-ఉన్స 11 
అరి! 

అము | ఇస్సి! సాబ్ ౧అి, జ్ర! (పత్షప్ష 

తునము-ఎదునోలంం ఎదుకగా బోటి మాన్ 
మ్య తా. లఘు స. 

ఎస్సయము 1! ఇస్సి నా (అ-పుజిజ్ఞాస- విదా 
గము-వచకుట పరిక మ-అనునగ వంపు, 

న. 

ఇప్రిగరాగ్ (ఆపు) నిర్థారణ 

ము= నిర్గారణ శోయుట- స్థిరకచుట్క టి 
జేయుట-బలసః చచుటంనిశ్నయించి 1 సెప్పు 

. ట-పెద్ధాయి-నిఎకడ, 

అ సమము 1 అస్తి క్ లాల్ (అంఫు' నిలకత 

"గాను .డుట-స్థిరత్వము- పట్టుదల =దిటవు- 

బలిస ష్టం స్లిదచిక, న. సహనము దిట్టితనము, 

ట్రితినము 

టియు ( ( డౌ గ్ (అం ప్రుఅగాంార 

ల ముంగ “ర్వము-జల్బుం ఇెద్దరికను న ౯ 

నె|్రయము ( ఇస్తి శాాహా [ జంపు) ఆనపహని 

మునోత, | 

అయ / ఇస్తిగ్ హాఫ్ (అంజు) బయ 

ట్రయి | ఇస్తీ క్యాల్ (ఆ పుసంవూక్షి- 
పరివూర్మ్మ క-ముగింభి-నమూాప్తి, 

ళ్! సేయు 1 ఇసి వ్ (అపు అవళ్ళ 
కత-ఆగత్యము-ఆక్కు అంఆక్కక పొటుం 

ము (ఇప్పి మాల మ. (శ్రవణముంవీనికి 

= వార్త=నరంత్ి, 

కూ స (ఇస్పి చూలబథట్ (ఈ ప్ర్రీవసస్సు 

. నంతోపించుట్క మనస్ఫువకు. నర్చుట 
6ిశ్యాననముం శాళట గలంగకేయు! 

“పోత్సాచాముంక్లాఘునం ఊవ్నించుట- కన 
మచెపునకు ; రరల్నుకొ నుటు- ఆభ్గిఘుఖన్టిము. 

దయయా | ఇస్పీ మిళాఒ(ఆంపు) ఫలానుభన 

ముంభోగము-సౌ గూర్టనుభనను ఉార్పరముం 

బీ చామ 1! ఇస్తిమేదాడ్ (ఆ) , సహాయము 

నోయటి_ _4శర యము వెద కుత- సహాయాు, 

బ్ర! స ధాయేలు (ఇస్తి చాంగ్ (జ బృ అవిచ్చ్శిన్నలే- 

ఎడ్ ెంమ.-నిన న్టస్పముం 

య! పరాయ (ఇ సేనా) (అ)ునిర౦ంతర మైన 

_శాళ్వినమైోన-ఎడ చేగాని, 



శ్రా! 

నా! ఖతి | ఇస్నిమ్జాజ్. (అ పు! న్ . 

కనుగొనుట-.మనసు తెలుసుకొనుట. అఖి 

పాయము "తెలుణుకొె నుట 

నీయ | ఇస్పించాత్ (అపు) ఒకదాని . 

నుండి ఏరితీయుట. నిష్పత్తి (చేయుట,- 

ఏర్పరించుక్కు సంగ్రహముగా జేయుట. 

సరగ్రహీంచుట. 

(మసలు, | ఇస్పీంజా (అవు) ప్ర మాలనము- 

మలమూ(శ్రవిసష్టనానంకరము పుమోలన 

ముబేసికొనుట-శుద్ధి- శ -చము-ళంక నివర్శి. 

కటి ! ఇన్నీన్ కార్ (అపు, నొకరణము, 

నిరాకరణము-తికస్కాారము- లేదమట-- 

ఒప్ప్వుకొనకపొోవుట,. 
సన్న క. శ ఇ న. [ఉస్తువార్ ఫా) బలిష్మమైన-దిట్ట 

సాన -నైి-దృఫము, 

త్ర ల ఉఊస్తువానీ (ఫా ్ర్ర్రీ దృథ 

ఎవటికనముం ర-బలిష్టుత-దిటవు గట్టైకన యు చాస్ట్యమ్సు 

__ సావ-సము-బలము్ము 

బ్రా [స్టాప్ (హింప్తు సాపించుట 
వ ళ్ . ళం శీ శె 

బ్రత్రమా! ఇస్టాన్ (హీఫు,స్టోనమ్లు-నివానము, 

స. | ఇస్పికూజా (అవు) అపహాన్య 

ము-పరిహిసము-ఎగ తా 

యయ కరన. ఇ స్రిళ్లోక్ (అ.ప్రునాశనము-ధ్వంస 
సన ॥ 

బచ్యము.!. ఇస్ప్రీసాల్ (అ.ప్ర) ఊన్మూలన 
ము-పీకి వేయుట. సెల్లగించుక.నాశనము- 
్ట. జా 

లు ( ఇసీ సఫా (అంప క్ట) నంపూర్తిజే 

. ము-పీడుపుకానితము..సమా 

పి (పతి౦ిము. జ్యా “పతకము. 

కయి! ఇస్తీలా (అవు) ఆధిక్యము-అధి 
"కారము.పిజయము, 

బ్రయయి. | ఇస్పీనాస్(ఆ పు పరిచయము 
_న్నేహము- వనవు-చొరవ-మాలిమి. 

యే ! ఇస్టాంప్ (ఇం-పుష్టాంపుయ్యాద 

నడ రకు! 

కాగదము-ముది9తము-ముద9). 

పాసస్తాయు |. ఇన్రేహన్. (ఇం-ప్పు) 
సీలుచువోటు- -నిలుచుస్థానమ-స్టాయి-ా 

యి-'స్థానము-స్టావరము _కొవలి::ఏచె"కొవ 

లివారుండుచావడి, 

ట్రే [అసద్ (అ, సు) సింహము. 

స్! ఆసాక్ (అ-ప్పు) రహస్యములు 

(ఎంవ టు) 

వ్రేహను- 

స్స! ఇసార్ (అంప్రు చాపరముారనా 

స ముం గవాదచాద, 
(| సకాల 

యవ లు . ఇసా9క్ష, అప్పు అత వ్యయము 

మ 

యు ! అస్ బొఫల్ (అ) అతినీ భర్తు నికృష్ట 

ము- బ్రోవ యయ | ఆస్ ఫలుస్పాఫి 

నీన్ (అ) అథోనర కము-అతినీ 1న స్తా ననపు-ి 

ధమాభ]; మయమము_పరమనీ రము, 

అణాల 

1 ఇస్ఫంజ్  ౧యుూ-ఖి బహి ట్ట 
తళ 'ఖ్వ 

యమెన న స చి ,ఇనెనీటిపపల్నున్కు, 

ట్లో ఎయయి-.! ఇస్ స్ఫందియార్ (ఫొ.ళ్చ) 
ఫారసీకపు రాజగు జిస్రాస్సు యొక), 

కొమాగుని పేరు. (ఇతను చ సళ లి) 

దక్ళ_కాలో నాలు?వ "సెల పేస్మ భ్న ఆగ్రసీక 

స. 

అయి ఇస్ శాల్ (ఈ స ఆసన ముసంగ 

ము-పడీపోవుట్ట ఎమి (యు ! 2స్-౧*ఇె 

వానుల్ (ఆ) సై (గ్యపాత పుం 

యు! ఊస్కుస్' (ఆజ నై 9స్లవుల 
"ఇెద్ద పాదిరిమ శాధిపతి. 

టకు! ఇనాక్ (అక్ర) 
ఉపశమనము. | 

ఉొపనాొంతి.. 

ఎనసనదాళి 



అమి నను | 

యుట(దీపపువత్తి) ఎక్కించుట, పురినొల్పు 
ట_ఠగుల్పుట్కముట్రించుటం 

అవు! అస్టాప్ (అ)వూర్వులు= "ఇద్దలు- 

(ఎంవయయలు] 
(అపు) శేమము-వినయ 

ము-నుహనమ్ముదీయమ తము. 

యము! అస్టహ(అఆయుధములు(ఏ-వ జ్ఞ యి 

చయయ! అస్థహఖాన (హీ) ళస్తా 

"గౌరము, 

బగ్ | శల ళ్ళి ( 

బ్రయాు ! అస్నాకా (హి,వు) స్నానము. 

శ్రా అసోజ్ (హింపు)ఆశ్వియుజమాసమ 

తటి | అస్వట్ (అ) మిక్కిలిసల్లది. 

లీ |! ఇస్టాల్ (అవు) విశేచనమ్సు బేద్పి 

అతిళెరము 

వ్! అస్సీ [హా ఎను బదిః 

సో 1 అసీర్ [(అంపు] ఇజలోనన్ను వాడు- 

బంది=బడుడు. నొరాగాసహావాసీ. 

య పయి! ఉన్లూబ్ (అ.ఫు) పద్ధతి-శ్రమము ప్పుయ 1 ఇహిరత్ (ఫాంశ్త్రై సంజ్ఞంసన్న 

నయినము- ఫొందిక- పొంకము. అందము- 

వెఖం_త్రీర-రీతి.ఆశాశముం 

యలు = స్టియే/! హీ) ఇందుకొరకు-ఇ ౦దువేత- 

"కొస-కనుక, 

గ్రా 1 ఇసహ్మ్ (అపు) నామ ము-_ పేరు, 

= (1 ఇస్కెఫాయిల్. (అ) కర్మం 

అ వోపం జు! ఇ-స్కెమఫ్ ఊల్ (ఆ) 
కర్మ 

ససరాదీ గు 1వ సె శ్రైజమోర్ (అ)'నర్వనానును 

ప్రాప్తం శ్ర | ఇస్మె మోసూల్. (అ) 

సంబంధసరగ్వ నామము, రయ! న్ | 

ఇ సె శ్రఇసార (అ) నిన్లిష్ట సర్వనామము 

యా! భ్ ( ఇస్మెషస్పీస్ హామ్ (అ) 

('ప్రశ్న్చావాచక సర్వనామము, (కము, 

రయ గు! ఇస్యెనకెర (అ) జాతివాచ 

న్యం బు. ఇస్మెమఆరిస(అ, సంజూ = 
వా బకముం 

సార్థక నాముడు కేరున కుదగిన స్వభావము 

'లవాగుం గ్రాలు ( 

టు! అస్మా (ఆఅ) నామములు (ఎ-వ 

(యి |! అస్నాద్ (అత్ర) శాసనము 

చూడు. (ఎ=వ మంటు) 

_నెగ-నూదనం 
రయ 1 ఇహిర (అ.ప్రైదూడు(ప్వు య ( 

యిలా (య! ఇహాఅక్ (అంటీ) ప్రకటన- 

(ప్రచురము-వ్యాపనము. 

(లయ 1 ఇప్పిబావా (అపు) పోలిక-సందే 

పహాూము-శ౦క్ష అనుమానము-సందిగ్ధత్ = సంక 

యము. 

లయ | ఇప్పిదాద్(ఆ.పు) బొహుళ్యము- 
అధిక్యము-సమృద్ధి-ఒత్తి చెప్పుట-ద్విత్వము. 

యు! ఇప్పీరా (అప) కొనుగోలు-వ్యా 

'పారముం 

యయ యట 1 ఇష్పిరాక్ (అపు నవాభగి 

త్వము-ఉమ్యిడిపొత్తు-కూడిక-సంసఘుముం 

(యే |! ఇప్పిఆ్ (అపు) జ్వలనము 

మండుట-ేగుట- కోపముపుట్టట- ఆగ్రహ 

ము-ళ(ద్రేకముం 

బు అయ్ ఇ ప్పిఆలెకబత (అంపు) 

కోపా వేశము-కో పోటేక ము, 

తు ఆయపు ! ఇష్మిఆలక్ (అపు) మ౦ండిం 

చుట-కోపముపుట్టించుట, రేవుట-పురో ల్బుట. 

లయ 1! ఇప్విగాల్ (అ పు ఉదో్యోగముం 

వృత్తి" వ్టపారము “అభ్యాసము. 

ము 1 ఇప్పిఫా (అపు ఆరోస్థ మగుట- 

వ్యాధినుండి "తేపకొనుటం 



శ (సళ / కష! 

శయ ! ఇ ప్వికాక్ (అపు చీల్చితీయుటం- 
ఛాకువులదహాపనివ్పత్సి త్, 

య్ ! ఉహ్హాలుమ్. త్తుక్య పు (కౌర్యము- ఉదే 

కము-? బలా త్యాారము.తీళ్ల శక క_అన్యాయము. 

అమడ్ | ఇప్పిదూల్. (అపు చేరక-కూ 
ఇ దిక-ఇమిడదిక క-కూర్పుటు- కేచ్చుట క 

లయ 1 ఇప్పిహా(ఆ. క్రీఆకలి- 
పహ.. “(ప్రచు 

వఆయ! ఇప్కిహోరీ (ఆపు ప్ట పా3పోయి 

యున్న “నేరస్థుడు. న మువాదు, 

పయన ! షత (అశు) తా? 

అఫిలాహ్య్య పేమ. 

ఎడాప! అమ్జార్. (ఆ. 

లు (పవ పాయను |: 
గా బయ! అస్ట్రఒ (అ) అతికాయకు-ఒకవి 

ఫు చెష్టు-వృతీము 

(ధమైనపాము. 

లబియమ! అమ్ఖాస్ (అపు నునుష్యులూ 

(ఎవ అదయప. 

లయ ! అవ్ (అ) అతితీక్ష మైన-అలిశేయ 

.మెన.కకినము. 

వ! అవ.జ్ఞ్ / అ,అతిముష్టున్కు ఆతి కూంటమెస 

అతిదుర్శాగ్ష ము, 

దుట్హ్్ | అహాొచాక్ అ) నిఫ సద్ధనొన ను | 

ముఖ ఏవ, వ. (ఏవ | 

సయ! అహ్వార్. | అపు, న. 

యను! అహ్ (ఆ-ఫు, “ పు, కులీనులు-గొస్ప , 

ఖత న గా! య 

య్ య | ఆహైఫర్ ( (ఉ., శ్రీ శ్రీ) కులీనత్క 

నాగరికత-చోన్నున రంసంధావితక్వము- శ్ర] 
ల్ేస్టదం 

తోంటే 

శ్ర్రీపీ ! ఇద్రాక్ (ఆపు ఉదయహముం-జ్ఞాన 

న 

లశ టట 

తు;లు-ణజటూబలముౌా 

టా తూయ్చ జ దేశస్ల రుం 
(గ 

ను నకి (1 
విషుగలకు దు *తఘు 

| ఇష్రాకియాజ 

యప | ఇసాక్ (అప్పు సహ 'షిర్వయు- 

పాత్తు-కూడిక కడా. 

యవాట్ ( అవ్రఫ్ (అ) ముకి క్ లియోగన్యం 

డైన-ఘనుడు_కులీనుడుం తే స్టుము. 

వాని 

పత యం! ఒవీ (| | ఆఫుగ్ 

వుఖ్ లూ కాళ్ (అ) నృష్టైకితలకట్తు- : గూం 

నవుడు, 
జాలి 

అహిఫీ  (ఫాం్య్ర్రి] నవగను 

_జకబం గౌ మ నాహౌము. 

) (ఏ ! అమ్ ఆక్ (అ.పు] శెండుచరణముల 

పద్యములు-పద్యపాదముబు [ఏవం] 

యామీ! అక్ఇయ్య (అ)క లణము 

(ఎ-వ డ్రై స (యప) 
క 1 ఊమ్ గులా[జా.పు]నీలవివార్పం హ్బ్బన 

అనత్వమ్యుు అపనాదము. టి (జీ 
ఎవ 

ఎంఎ "రొంటి, 

ఉమ్గులా ఊశఖానా (అ ఆర దిసెట్టుట్ట్ 
క న్ 1 

షన 

జ య (| తనా: [అ వ్రు] అన్నన 3, నసుటు-. 

కటా క్షములం(ఫ్- వయా+షపి | 

ఆపసి |[అక్) ప్స్[ ఫాం ఫు] క న్నీమయృణ కున్న, 

ఇ జి టి కా ళ్ ల! 
మే లు యష్ (అమ్మ్ హోయిా (ఫొ | శన్స్నీ 

రు తుకుచుట వ. 

ఆ) కయి [అహ్మెల్ (అ. శ్రీ 

రముబ్కు పోలికలు ) మూయ్తలం-|(ఏ- -న్చకడఏి |. 

ఎ కషి | ఇమా; గాల్ [ఆ పు) సంగ్యిత-కళ్లుయి 
థి య. 

సంకోచము, ష్ ము సవిగిం చుటు 

) రూపముఖ్కుఆ ౧" 



ఎత! 
ఎస | అవల్ [అ మొండిచెయ్యినలవాడుు 

తొంటచేతివాడు. 

గ (మ | ఇహ్మెమ్ [అ.ప్ర ]ఆఘా9ణమువా! 
నజూా పుట "లేళ్ల జూా-డదుతుం 

1౨! అమ్మల్ [అ] పరివూర్లమైన, (శ్రేష్ట 
మైన, ఉత్తమ మెన 

బ్ర ఆయ | అహ్నాన్ [౧సం-పు)స్నా నము. 
ఏ౦ | అష్టాద్ (అ.ప్రుసామలం(ఏఎవ్యు (1 
ఎ €్యడ్ | ఇహ్హైన్ (అ-పు) సాత్యుముచూపుట 

-దృస్రాంతము నూపుట. 
_ ఖో ॥ అమ్హాబ్ (అ.ప్రుధూ'సరవశ్తముగల్య 

'తెలుపుమోరియున్న నట్లగుజ్జము. 

ల 

(పి | అహ్యా[అ. శ్రీ ] సామానులు-వస్తువులు- 
చరాస్తి.[ఎ-వ య్] 

యబ్బ (| ఇసాబత్ (అ-్ర్రీ౧పాప్పి, అన్నీ 
ధృథత్వముపరిపక్వశు అందుబాటు: 

డి (0 ! అసాగ5 (అెచిన్న వి నీచులుఅల్ప 
ములం[(ఎెంవ్కవ్షింి (] 

యిల (౨! అసాలక్ (అ, త్రీ] మూలమ్సు వస్తు 
ల్వమ్సు యదాస్థమ్సు స్వభెవమ్ము ెజము- 

_ దృఫముః 

(0) (౨ ! అసాలఠన్ (అ) స్వరః తా-న్సే 

'సమూలము,'ససాంత ము, 

ంది | అసహ్హే(అఎనిద్టస్టమ్సువిళుద్ద 
ఎం బేన 

మైన లేష్పు 

డా ప య (యం! అస్టైళ్ (అప్పు) ప్రభువులు 
సంతుకళ్షు నెద్దబు చలితొండ్త్వు గసమస్టుము, 

నవానానులు, న్నీ ఫ్ తులు 

ర!లేచి 1 ఇస్తార్ (అ) బహిగృచునయ్యు 
టు ౪ స వ 

ఒజయలుపడుట్స తెలియుట, ప్రవ వనము జ 

రుగుట్టపంసుట్కు వడలుట, 

బ్ లి! ఇసిస్ అప్పు] సపటువల్కకాతము, 

బలవంఫము, నెం ఏడిలనము. 

యకం! ఇసాళ్ట్ [అచ] ్రయమ్యునె 
గీ హు సిటి గ్ర 
క. క టా) టి న. 

ని 
య్య !లచి! 

ల్ (ఎ |! ఇస్పీబాగ్ [అపు] వన్నెవే 

యట, సంస్కా_ళమ్సు కైంస్తవుల మళతస్వి 
'కొారస్నా నము, 

లీసడమఎ |! అస్తబల్ ఆప్ట] అశ్వళాలులా 

యమ్ముగుజ్ఞ పు కొక్త్రీము, 

య లో డుం | ఉఊస్రబ్లాబ్ (అప్పు విత్తడిఖ 

గోళ మొబీని మ గవానతమ్ముతొ దులు గణిత 
ముస్చై చెక్క బడియుండును. 

దుం | ఇస్తిలాపహ్ అ. త] న 
సారప్రదాయము-=భాషీయమ్యు జాతీయము 
=రూఢిపదము, ఫరిఫాపు 'బేశీయము, రూడ్డీ, 

గెౌణముం 

ప (య టం |! ఇస్తిలావాత్ (అండ్ర్రీ] 

ఓ. |! అస్నర్ (అ) అత్యల్పమ్సు మిగుల 

చిన్నది, 

. (షం 1 అస్ ఫార్ [అపు] సున్నల్కుకూ 

చి [1 అస్ఫర్ [అ] మిక్కి_లిపచ్చని. 

(సం [| అస్ఫియా (అ, భు] నుహాత్ముల్కు 

ఆచి | అస్ (అ.ప్ర) మూలము కోరణమ్చుసా 

రము, ఉత్పత్తి, భీజమ్చువస్తువు; స్వభావము 

నెజనమ్యుయ థార్థమ్యు మాల ధసము, బండార 

మ్ఫుభంశము, (ప్రఖానమెన ముఖ్యమెన్క ఆ 
ప్పట మైనుస్వ గృ మెన, సత్యమైన _ 

ట్రం లీ | లం ! అస్లు్ ఊనూల్ (అ) 
మూలాధారము మూలకారణము. 

ద |. | ఆసన _అస్లా ౧అ]| బొత్సిగా 

-సగ్యఫ్యాక జాప్పి యిఖాగర్ధ ముగ్యానాముశా స . 
స్థమ్సుకొం దెము, 

1౨ ! ఇస్తావ్ (అ స్రీ సంస్కారను; 
దిస్ణుపాటు,. చక్కుచేయుట్క కరము 

లో వాటాల 1.౧! అస్టున్సూస్ [అభ] అతిమ 

ధునము ీళ యష్పిమభుశము, 



యాలి! 

1 అక్ష అేమాలమైన, మొదట్సిముఖ్య 

మేన ప్రధానమైన స్వచ్చమైన, కులీన 

"మైన్నకల్పితముగాని ఉత్తమ మైనయథా 

ర్యమైనృనిజమైన మే.లైస్సస్వాఫాపిక మయి 

నృచిరమైన. 

య్యా |! అస్లీయ్యక్ [అంధ్ర] మూల 
మృుయథార్థత, స్వచృతృవస్తుక్వము. 

1 అసమ్(అచెనిటి-చెవులువినరాని కర 

ణీ(గణితమ్యు, 
గై ఆ | అస్న్నామ్[(అ్వైచొడ్డు [ఎవం 

ల్యూ! ఉఊనూల్ (అ.పు) మూలము ఏర్పా 
టులు- నియమము, చట్టములు పద్దతులు, 

విధులు+[ఎ-వ్య)ంచి |] 

డ్రీం లో 1 ఉసూలాఫురూలఒ (అ 

కార్యకారణములు, 

బళా | అసీల్ (అెకులీనమ్రైన, శే 
స్వచ్వ సత ౦చికులమందుపుటి 

య 'మైన- ఫ్ట్ 
నం 

యతి ఉడీ ! ఇజాఫత్ [అంధ్ర] సంబంధమ్సు 
అనుబంధము, షష్టీవిభ క్తి 

అది! ఇజాఫ [అ సంయోగము కూడిక 

వృద్ధిఆధిక్యము, రెట్టెంపు. 

ఎ|$చీ |! ఆజ్ దాద్ (అ చాడుప-వ పది 

యేల్ (ఇజ్ తిరాబ్| అ. పు] కలత వ్యాకుల 

కృఠస్వస్థతృతో ందర్శతే _త్తజ, 

ఎ! డద! 3జ్ తిర్తార్ (అపు) 

త్తని 1 ఇజ్ తిరారీ (అ-్ర్రీ] 

త్క్కారమ్మునిర్బంధము, కలక తో భము. 

బలా 

ఆవ ఆ612జ్ అఫ్ [అ] ఇనుముడించుట, 

"ఇండంకలు జేయుట ద్విగుణమ్పుఇనునుడి, 

ఇమ్మడి. 

దజీల్! అజ్ లాఒ (అ. ఫు] భుజములు- 

(ప్రక్క-లు (ప్రాంతముల్కు 'దేశభాగములు, 

(ఏయి) 

విరి సా! 

లీ శమొరాలీ 1 ఇజ్ మిన్ల్షోల్ (అ, పుహ్లని,
 వా 

డుట్స నిస్పంతోపము సోమరితనము. 

జార్చల్యము-ఆలసము. 

జ ౮! ఇతాఅక్ (అ. క్ర్రీ]విధేయర, సేవ 

కొలువు పూజనము, 

(ఆ! అతిబ్బా [అపు] వైద్యులు 

(ఏ-వం్తాశ్లనకి) 
మాలీ 

వీ (ద అ(తాఫ్ (అ ్రీ] (పక్కంలు, 

దిక్కులు దిశలు సలు(ప్రక్క-లు, చుట్టు 

(పక్యాలు (పవ యి 02 

యీ యయ !ఏయి౧0 1! అ(తాఫ్ ఒఅకాస్ట 

ఫ|(అ్న చుట్టుప్రక్కల, అంఠట౧నూ (ప్ర 

పంచహు౦ంవ ఓ ము, 

కం. వ్యత్రీఫల్ సం-ఫు] (తిఫబములు 

-కరక, తాడి సిరికలు అను మూడు 

ఫలములు, 

అటి ! అత్ ఇమ్మ[అచూడు [(ఏ-వ్య య] 

లు! అత్ ఫాల్ (అప్పు పీల్లబ్రుసంతాన 

మ్యు[(ఏీవ బటి] 
దమ్మ 'ఇత్తిలాల (అ-శ్ర్రీ] వర్రమానము తేలి 

య జేయుట, వా_ర్తలు-(ప్రకటనృనూ-చనం 

అంట ౭! ఇత్తిలానాహు [(ఫా-ప్టు పిలంఫు 

వీటి (ప్రకటనష్మతము, 

యిం 1 ఇత్తాక్ (అపు (ప్రయోనమ్ముశాప 

రయోూనమ్ము వెల్లుట్క విడుచుట్ట్క వదలుట, 

విసో చదనమువిడుదల. 

అయి | అన్హెస్ [అక్ర] ఒక వీఫఘమయైెన నెంయు 

పుప్ట్టుబ్టుం 

బ్ర సం ! ఇత్మీనాన్ (అ.స్తుమనసుకు 

"సెమ్మద్పినిమ్మళ ము, స్వస్థతృహాయి, ₹"0 

తతృనమ్ముకము, ఊజుట్సు 'సమాధానము,'సం 

తోవ.మ్యు థ్రైగ్యము, బదువసము , నిశ్చయము, 

౦! ఫాం 1 అత్వార్. (అకు విధముల్కు "తె.లు, 

వాడుక్కనడువడ్చివర్తసము ఎవ ఖం)" 



ఎగ! 
శ్రి 3|| 

ల (ఎ ॥ అర్హార్ (అ) పవి(త్రపుధుషుల పా 

వనులు,[ఏంవ్పతి (6 ] 

త్ ( అన్ న్ [అ] అతిపవిత్రము. 

ఆశకు | అత్యబ్ (అ) అకిపవిశ్రమై 
మళముగల. 

యే ! ఇజ్ హార్ (అ.ప్టై ప్రకటన బయ 

లుపరచుట, వాగన్మూలము, సాక్యుము, 

యే! అజ్ వారా (5 అతిన నృష్ట్ర య్. న పట్టి 

కొమిన నష్టంస్ [అ ర స్ప 

ము, 
౦౮|| _ ద ఎ(€౪ + ఇఆదత్ -ఇఆద- 

(అత్ర =+పు] మన్లుచల రోగి దేవా స్తితివిచా 

గణ, య ( అన్న దిమజలననుట, పున 

"“రొ”వ 

యం (౩ , ఇఆనల్ (అ.,క్ర్రీ సహాయముతో 
"శ్చాటు)[ పో త్సాజామ్సు ఆశయము. 

"(౮౫ | ఇలతాక్ [అ] విమోవనమ్సుబాని 
సను విడుదల జేయుట. 

1 ఆయా | ఎఒతిబాక్ (అపు) నమ్మకము 
విశ్వాసము, పమయసప త్రి గొరదము ల మము, 

న్తపరి 

ద్, 

( 

-మౌాన్యళ, 

యు ఆయా! ఎలతిచారీ (అ) విశ్యసనీయ 

యెసు న 'శ్రైతగినం 

అయా! ఎటతి బాల్ (అప్పు) పరిమితక్నము 
వ స్వ ము 'నరిగానుండుట, 

ఎదు స గ్గుబంలే మ, 
క (౧ టె 

క 

శ టూ 1 ఎలతిబా5్(అ.ఫు తుమాపణ వేను 

నొ నుట, నెపము మ న... 

లేగ! ఎటతిరాజ్ (అపు) అశ్వం 

త్రగమ్ముఆ వే సము మ ఘు, 

కీయ (1 ఎట తింాజే అ] అకే సకుడుం 

యవ సయ్ | ఎజతి కాఫ్ [(ఆంస్లై ఒచ్చు 

కోల్కు ఆంగీ కారమ్సు అను మోదము. 

టి త్. ఎటతిజాద్. (అ,పు]) ఆధిక్యత 

ఎక్కు వ( జేయుట). 

లీ! (య [ ఎఒతిజాల్ (అపు) భిన్నాఖి 
(పాయము, త్యాగ ము్కుఅ'సనమ శ్రిత" 

గ (య ! ఎఒతిసామ్ 'అ.ఫు) నిషిద్ధ త్యాగ 

మ్చు పొపవర్డనము_ ముంగాలితోగొట్టుట 
(మృగములు)-తౌానుపడకుండ _ బేనినైన 
పట్టుకొ నుట. 

ఎయు! ఎ తికాద్ | అ.పు] విశ్వాసము, 

నమ్ముకమ్యుభ క్తి-ధర్మమ్సు మతము. 

అవీ రట |! ఎఒతికాఫ్ [(ఆ.ప్పు ఏకాంతము 

-విస్ట-కపస్సుువెరాగ్యమ్సు విషయ త్యాగము, 

ఇం(ద్రియన్గనహము, 

టా ఎషాతిలా (అ ఎత్తుళ "న్నత్యము, 

౮ (60= ! ఎపాతిమాద్ (అ-ఫు] నమ్మకము, 

ఆశయించియుఠఅడుట. 

(2! ఎపతినా (అత్రి శ్రద్ధ లమ్యము, 
విచఛారమ్సు. 'సహానుభూత్కి అను[సహాము, 

తో-డ్చాటుు'సహాయము. 

య (ము! ఎపాజాన్. [అ.ఫు | అద్భుతము, ప్రభా 
రో శ 

వము, న ( (సలల (యః! 

_-నుసీ హోయీ[ అ] కస్త వను హాత్మ్యమ్ము క్రీం 

స్తుబేసినఆొద్భువ -వికిత్సలు, దివ్య ల 

మా 1 ఆఒజూ+*బ (అ అద్భుతము,॥ వింత 

ఉ త్పాతము, 

ఎ 1! ఆరా అ.ప్పుసునవాలు [ఏవ యా] 
అయి | అఒ.చాద్ (అ.ఫు) సంఖ్యలు(ఏ-వఎ చ 

స్త్ కం | ఎషాలాబ్ |(అ.ప్ష న్వ్వరచిస్ట్రముబ్కు 

అపభకాపల్ల్యూ ఎవిశదపర-చుట, 

లేగ! ఎషెరాన్ (అ.ఫ]అ? సహ్యామ్మువై "బెను 

త్య్చమ్ముగ స్తా ౧గ్త్ము శస 

యవి | ఎఒరాఫ్ అంతు] 'న్వర్షనరకొంక 



రమ్చుపాపవిమో-చనలాే*ేకము కురానుహరీ 

పులోనియొక  యధ్యాయముపేరు-ముహ 

మ్మదీయమతస్వన్పనరక ములకు మ ధ్యనుండు 
రా అరి 

నోడ్యఇసుకదిబ్బగుజ్జపుజూలు కోడిజుట్టుం 

11= | ఎజజాజ్.. (అ.ప్ర గౌరవముగౌర 

వించుట, ఆధిక్యమ్ముచు ర్యాద, (ప్రఖ్యాతి. 

వెం | అజ్ జ(అ)అశ్యుత్తమ మైన్యరొంూూగ్య 
"మైనృబంధువులు ఆప్తులు, కావలసినవారు 
-చుస్ట్రేమలు[వఎవ ల్లీ సడ] 

వా (డుం! అపఒాసాబ్ [ఆ] నరము లం, కండ 

రములు= 

దు! అఒజా [(అ-ఫు] అవయవముల్రు, 

చ లే! యున్లతే ముడు అ౬ఒ 

జాయె రయీస [అ] (ప్రధానాంగములుత 

లృహృృదయమ్పు శ్వాసకోశములం_ ఆమడ?! 

అఒజాషీక్నీ (పాం) కీళ్ళనొప్పులు. 

(౬ | ఇఒతా (అ దానము, (దొడ్డ. 
గాడు 1 అఒ౭మ్ (ఆ] మసహుత్తయిను గొప్పు 

య = |! అఒకాబ్ అ ఆలువిడ్డలు-చచ్చిన 
వానితరఘువాతహస్కు సంతానమ్సు ఉత్తరాధి 
"కాయలు,[ ఎవలతపి] 

గ | పపలామ్ [అప్పు] (సచుకపజదుట 
“ప్రకటన 

లక! ఎాలాన్ (ఆ,ప్పుప్రకటనజేయుట 
-(పచురణమ్ము ప్రక టనచాటింపు, 

కీ? ' అఒలా [ఆ అక్యున్న రమెస్స ఉత్త 
మ మ్వైస్స శేస్ట్రమేన మేలైన. 

లా తు! అఒలాయొఇల్లీయ్యన్ 

[అప్పు పుణ్యలోకమ్ను ఉత్ర్తవలాోక్షము 
టర ౧లోేోకముం టీ శ్ర 

షీ (యు (| ఆఒమాల్త్ | అ-ప్పు] పనుల్ను కృత్యము 

ల్య్రువర్తనమ్యు చర్యకశ బల్కు వెం లంభం ) 

గట (టు! అ-మాల్నాసు [ఆ] 
చర్యపుస్త కమ్యు-చిశ్ర గుఫ్తుస్మెగంధము. 

ట్రూ | అఒనూ (ఆ. (గ్రుడ్డి అంధుడు, 

లక్రా! అఒవాన్ (అపు) సహాయములు 

తోడ్చడువార్కు 'రాజపుత్రులయొక్క "తెగ 

పేర.(ఎ.వ లూ 

(ఢా | అఒయాన్ (అ) ేశ్రములు,కండ్లు 
గొప్పవార్కు[ వవ బ్ర! 

4 (టి! ఇగ తినామ్ (అపు) కొల్లనొట్టుటు, 

_బలాత్కారము “కాసొనుట = 

ల్ల యడ! ఆగ్ జియ[అ, ్ర్రీీచూకు[ఎవ( రడి) 
అదీ కడి ' అగ్రాజ్ (అ, త్రీ) చూడు 

(పవ్చతి డి] 
అతి. త్రి 

శ (2  ఇగ్ రాక్ (ఆ.భపెముంచుట్టనిసన్న 
తృ ఆలోచన ధ్యానము, 

002! అన్లాక్ (అక్రీ౧చూాకు 
(ఏ-వకఓ!2] 

శ జ! ఇగ్ లాక్ (అష్ట అనో.వరత్వస్సు 

అభ్యంతరము, అణయోూమయము, 

లీ జ! అగ్లాల్ (ఆ.పు] కాణుల్పు బంధము 

లు[ఏావ్యడి] 
అవీ 

న 12! ఇన్ లామ్ (అ .వ్రవిసీకనంభా ము, 
అక 

స్తవ 1 ఆగలల్ [(అ] బవిస్ట్ర'మైన్స?లవ త్త్్స 

ముబలీయమ్యూకాగల్కచం భవము. 
అవీ ఆఖటి 

అలు లత! అల్ బంల్ [౮] కుడియెడ 

మలు్కుచుట్టుపక్కా లృఇరగపొచుగు, 

) (6డి! ఇగ్ మౌజ్ (ఆె.ప్ప]) అవమానింగుట, 
గర్వము:త్రుళ్లు కులుకు. 

ఆ డి ( ఇగ్ మాజ్ల్ [అప్పు] ఉపేశ్ళు 

పరాక్కు నిర్ణక్యుము-చూ-వియు.వః ండ్తసట్టు 0 

డుతటు 

(టి! అన్ నియా(అ.ఫ్రుచూడు-పీ వ టాట్ 

సడ 1 ఎగ్ వా (అ.ప్ర) దుక్చోధ, (ేశేపణ 



య. వ్ర] సయ! 

ల (డి ( అక్ (అ, +సు) పరాయిల్వుపరి 

చయము లేనివారు పగచారు (వీ, వ్యశ్యడ) 

వ! ఉఫ్ (అ. (శ్రీ) అహా అయ్యో,ఛీఛీ 
ఇది పళశ్చాత్తాపాదులను లెలుపును, 

3ం(త 1! ఇఫాద (అ ప్రఅదాయమ్సులాభము 
న లాభముపొందించుట ' 

ఎదీ (త! ఇఫాజ(అ. పు) లాభముఫొందించు 

ఉు,లాభము, స స 

ఎపి తి |! ఆఫాగిన (అపు అఫ్) నిస్తానుటేశ 
స్టులు (ఏంవ్ట్టు ఆ |) 

ఎంోజలరి న 

జ్ ! ఇఫాక వ ఆరోన్పమ్సు కుదురు 
పాటు, ఉపళమనము, 

ఎ (య + ఉఫ్తాద్ (ఫా.న్రీ శ్రీ) పడిస్కలీడు 
పడినృపనికిమూలిన సందర్భము, 'నంభుటనము 

నంచయోనము, స్వ భొవము, (పకృతి, మూ 

లము,ఆప్సె సం ఆపదృవిసత్తు. 

టో ఎ(యే ? ఉఫ్ ఫశాద్ట్ (ఫా త్రీ 

దుర్చలక్కడై 

, పాటు 

స్సు న్ స్ధితి, 

లయ + ఉఫ్ తాద (ఫా)వీకుపడియున్ట, 
పాడుబడియుస్న పనికిమాలిన. 

టి | ఇఫ్తితాహ్ (అ ఫ్రు ఆరంభమ్సు 
తేచుట్కస్టాపనమ్ము(ప్రదర్శనము. 

ఎయు 1! ఇఫ్తిఖార్ (అ.పు గౌరవము సె 

త్రైనము ల 

క 

గ. 

హ్. అఫ్ళాలక్ నీ (ఉంసక్ర్రీ) గంద్ర 
గోళము తౌజుషాజుు; ,బిబిజ్ 

క్ తిం” న స్సు నింద అకవాదము 

జ 

జూలై ఆజదో 

శ వ! ఇఫ్ తిరాక్ (అ సు) 
'పొటుును బిరా) ఘు. 

అంటీ 

“'వేఅగుట్ట ఎడ 

త్రేఎ ( ఆఫ్ రాన్ (ఆఫు) మనుష్యుల్కుఒళట్లు 

ప్ర త్యేకమృపట్రిల్యు(ఏంవ వ్వతీ ) 
న ను | రి జ ఇ గా 

| కవ | ఇక్ ౧ త్ (అనై) నమ్బుద్ధి అతి 

యమ్ఫుపుష్క_లకే, కావలసినంత, 
అ అళీ 

తంలో జత | ఇఫ్ రార్ త్రీ (ఆ. తి. 

ఎచ్చుతగ్జులు, అతివృష్టి అనావృష్టి సరిగా 

నుండకపోవుట. 

యమ్స్య్తే | అభ రోఖ్త (ఫా) కాలిన, 

పలాల. ఆనచాపడిన, "వెలుగుచున్న 

న. అఫ్ జాయిమ్ (ఫా-త్రీ] ఆధి 

క్యత్ వృద్ధి ష్ ఎమిగులు ఎక్కువ, 

ఏ బత! అఫ్ జూడ్ ఫా-పు. ల 
'హెచ్చుఎక్కువ. 

టో ఏంత! అఫ్ జూనీ[ఫా-క్ర్రీగె వృద్ది, ఆధి 

క్య్యము, టరు , ఎక్కు_వుమిగులు, 

లీ (ది! లఅపపాన ఫా, ప్రెసుబంధము, కట్టు 

కధ గాథ, ప్ర)'స్తావమ్ము-చ చరితము. 

య. ఆఫ్ సర్ (ఫా-ఫు) అధికారి పెద్ద 

యజ ల లీ టన 1ఆఫ్స 

దస్స్ (ఫ్యా సయధికారిం 

తో త్చా్యన | అఫ్నుర్టగీ ఫాంక్ర్రీ)] నిరుల్లా 
'సమ్చువ్యాకులము, ఉడాసీనత్నే బ్లూన్సి వా 
డుట్కముడుచుకొనుట్కకళాహీనతం 

రెల్పాఎత [అఫ్సుర్ష [ఫ్లై ఛాడిన్స కమలిన- 

నిరజ్ఞాస్వమెన చిన్న బోయిన పిదారముగట 

కళా హీనమైనం 

లో! అప్ ్సూస్(ఫా-పుచింకి వ్యనస 

ము, పశ్శా తాపము ఆను తాపము, 

బున | ఆఫ్ సూ6 [ ఫా-ప్టు మంత్రము 

తంత్రమృుు మాయ్యృ మోసము, 

ఇక్తాళ్లా 

(ఏఏ | ఇఫ్హె[(అ.ప్పు హొచురమ్సు బయలుపటి 
న 

లయ! అఫహంఫా. ప చల్లు, చిలక రించు, 

గుప్పు మెమగుపొడి శళుకులు, 



నెలవు! 

ప్ | ఆఫ్ షుష్ష [ఫ్లా] వీండిన-నలిపీన 

పహనియమ, సీమ శ్రవొయలపాన హస. 

ప్రే | టు కొసవొ అ మంచివక; లనే కున్తము 

గా మాటలాతేదుం.. వ్పండక), 
ఆ ఆయి ! అఫ్ జాల్ (ఆఅపు] అనుగ హములు 

అ అటి 1 ఇఫ్జాల్. [అపు] మించునటుబే 
యాుట్కమోారించుట. 

అయి ! ఆఫ్ జల్ (అ) అత్యుత్తమమెను కేంద్ధ. 
మెను మేలుతర్యెన, 

యిం ! అఫ్జలియ్యత్ (ఆ-శ్ర్రీ) అధి 
క్యతృ శేన్యత, యలు 

లీ టు ! 'ఇఫతార్ [(అ-పు] ఉపవాసత్యాగ 

అఆ! ఆఫ్అల్ (ఆఅ-పు] పనులు కార్యము 

ల్పు వర రృనమ్ము సడవడిక ఏ-వ్య)౨చ 

లా! అఫ్ అయి (ఆ.ఫు) న 

ర్చ మ వ ంంలని 

ఫ్ర 
ఖ లయ! అభ్గ్గానా (పాప ఘోోహ్కు మొజ 

లొల్లి-గాంధార దేశస్థుడు. - 

శే! ఊఫక్ (ఆ.పుమీతిజమ్యులో కాల్లోక 

మ్యుభూమ్యా ౩ "శములు కలిసినటముసపడునది, 
మతే యం 

ఎకు! ఆఫ్ శార్ (ఆ..త్త్ర్రీ చింతలు ఆలోవన 
ల్కు ఆక్ఫిపాాయ ముల్యుఎ-వ్యయి) 

నా. ఆఫ్ గార్ (ఫా, గాయపడిన శస్త్రహక 

"మైన దెబ్బతగి లిన ఫు) 'మోకపశువుయొక్కా 

వపు లల. 

త ( అఫ్); 'ందగీ (ఫా మ చీమ్ము 

వ ర (రిక్త తం 

ఆలో బు 8వ ఇఫ్లాఫ్ (ఆ, ఫు) చాక ద్య్యృమ్చు 

లన! త్ (అపు పు) ఒక యవన 

గు తత్వజ్ఞూన్ని దొడ్డవాడు. 

స్తో (లు క్ లః శ్హ్వ 1_అఫ్ లాతూన్ కాసా 

వ్ర 'ఉఊ.పు) గర్వవోకు. 

అభి (6 | అశాలీకి 

వినీ పే! 
| 

అత 1వ! అఫలాక్(అ. సపు్రఆకాశముల్కు ఖగో 
ము ఏ. ఏవ బయం 

శో! అఫ్ వాజ్ (అ. శ్రీ), నేనలు, దండు, 

(ఏవ భభమ శో! అఫ్ఐ జ్ 

బహారీ (2 నాకాదళథేము. 

రత! అఫ్ వాక్ (ఆ, క్ర్ర్రీవదంత్సి లోక్ష 
వార్న। (వీ-వర్వతు 

గనే !ల్ప్ట్రతో 1అఫ్ యూజ్ -అ$| మ్యఅ,ఫ్రు) 
షస గి ో వాసో |! 

న్ ్గ్ వ్ ఫయూన_ అవ్సీమో- అఫ్సీష్-ీ 

(ఆ) నబ్లమందుభఖాయి గాడు నల్లమందు 
తిను వాడుచ్టూన్య్యీ | అర్షీ మజా (ఉ) నల్ల 

ముందుతిను ఆడుడగి, 

యా | అకారిబ్' హు న్ను బంభునుల్యూ ముట్ట 

ములు" (ఏవం 

ళ్ ప్త గేయములు, 

(నీవ % 
యజ 61 ఇకానుత్ (ఆం్య్ర్రి) స్థావగమ్యు 

నిలకడ కల 

అయా! ఇక్ బాల్ (అ. ప న. 
యస్స్ఫు ఇ ల్యాణమ్చుభోగముు అఫిష ఫవృస్థి, 
జయము , చెల్లుబడి ఉ ఊర్చితము. 

దుం (క 1 ఇక్ బాల్మ కొట) జికృద: /ల్బ 
అదృస్ట్రవ ల స 

బాయి! ఇకొతిబాస్ (౯ సు అనువాపళ్సు 

ఒక నరా ఎత్తి "ఫె ఆరని సెనది లోను, 

15! ఇక్తిడా (ఆ) అనునగణక్సు అిను,వ 

రించుట. 
టీ 

ళీ దార్ (అ, స్ట అధి కారస్సు 

న్. సామర్ధ్యము (పంచుట. 

తయియ్ | ఇక్తిసామ్. (అ, ఫ్ర మఖం ము 



బండ! వ్ కే. 

(మీ ॥ ఇకతిసార్ (అపు) సంజతేషము 

తుయము ఒకమాట-పైనిలచీ యుండుట 

నయ (అక్కర. 
ఉట! ఇక్ “తిజా(అ.ప్ర) అంక్యమ, ఆవళ్యకత, 

న. ఇక్ చామ్(అ. పు) మందుకునడుచు 
టృఅభిగనమనము, ఉద్యుక్తృతు ఊన్ముఖక 'తెగు 

వృసాహాసమ్సు ప్రయత్న ము ధైర్యము, దిట్ట 
తనము, 

ఎ తే ! అక్ దస్ అ)అతిపవితు మెన, 

1 + ఇక్రార్ (అ, = పుఅంగీ కారము, ఒడంబ 

డికృఒప్పందము, సమ్మత్సి రూఢిచేయుట, 

అంటే . [నాన (పొ,పు) షత్రమ్సు 

ఒప్పందపుషతమ్యుకట్టుకమ శ్రి 

(్ధ ల 1 అఆక్రువా (అపు బంధువులు చు 

ట్రములు, కావల సీనవార్కు(ఏంన ఆాన్లీ లో ) 

(యిన 1 అక్సాత్ (అ) భాగములు కల 
ముల్కుతునుకల్వ్పు(ఏ.వ ఎత) 

గై ఆన 1 అక్సామ్ (అ) విధముల్కుజాతులుు 

భాగముల అ-నేకవిధముల్కు(ఏీంవ- ఇజతీ) 

దో | ఇక్ తౌఒ(అ.ఫ్రుకోయుట్క భేదనము 

లత! ఆకల్ల్ (అ) అత్యల్పమ్ముస్వల్పము. 

అ బేశీత ! ఉన్లీదస్ (యు,పు చేతన 

శక! అక్లీమ్ (అంటన్త్ర్ర) చేశమ్యువర్షము, 
భూభాగము ఖండము, 

ఎ! 
ములు యల ఒడంబడికలు ఏంవ వ్యతి) 

సో ( అక్ర నామ్ (ఆం! ప్రుజాతులం( ఏ. వచి) 

యత 1 ఇక్ (హ్రీ ఒక క. 

. ఆకస్మిక ముఅశాత్తు, ఒక్క ఇెట్టున 

జ్య ఆనీ 1 జ్జ (వ్, స్త్రి? 208ది 

అర్ వాల్ (అ.ప్ర) మాటల్కు వచన 

పీటతలగుడ్డ, (దులత 1. జా(ఉ) ఒక 
చోట ఒకటిగా, కలిసీ, మెంత్తముగా, 

స బీ ఆన __.దరా(ఉ)ఒంటివాకిలి గలది 

(ఇల్లు "లీక గ ద్యాఏకచ్యారము, 

లీ|!3లన !- డాల్ (పొ ఓకెప్తోంతది 
అతుకులేనిది. [కత్తి మె] 

లే వ ఆన!-గూనఉ ) ఒక విధ మైనృకొంత 

మటుక్సు కొంచమ్సుళ్తో నతని అన | మం 

జిలా(ఉృపు ఒంటికప్పుగలది(ఇల్లు మొ!) 

6! ఇక్కా (హీ,ఫు]) ఒంటరి, ఏకమ్ముఅత్తుల 
మెస్క సాటిలేని ఒం'కుద్దుబండి 'సందిటి 

తాయెతు(రకత్రి చిన్నదీపమ్యు(స్త్రంభమ్యు, 

5ఎ 6 1! ఇక్కాదుక్కా (హీ ఒకాబొ 
కటి ఒకటియజ్కస్వల్బము ఏదోఒకటి ఎవ. 

రోజఒకరుకదా-భిత్ . 

ఏర ! ఆకాబిర్ (అ.పు న. (ప్రతి 

స్రీకులుు పెద్దలు-[(ఏంవ త. 1) 

ఊక 1 ఆకారత్ (హీ) నిహ్చరొంోజకము, 

పనికిమాలినది, వ్యర్థము. 
టోాక్ ! ఇకాసీ (హీ) ఎనుబదియొకటి. 

లీక్ + అక్కాల్ (అపు) తిండిపోతు, 

న ఖర్ 1 ఇళాన్వే (హి తొంబదియొకటి. 

6! ఇకాయీ(హీ క్రీ) ఎక్కుముఒంటు, 

ఒకట్సి ఏకము. 
సా! అక్నర్ (అ) మహాశ్షైన, గొప్పుదొడ్డ 

శ్ ఆ 1! ఇక్తారా(హీ.ఫు) వలివె పెమ్సుసన్హృ బట్ట 

ఉాసరివీ కౌ, ఒక తీగగలతంబుర, 
ఉసి య 1! ఇక్తాలీస్(హి)నలువదియొకటి, 

ఏ౧య! ఉాక్షానా (పా) చైమనస్యముకలు 
గుట , వగటువచ్చుట, విసునగుట, అససహ్య్య- 

పడుట అయిస్త్రముక లుగుట్టచిన్న బో వుట 
ఉాయియ్ 1 ఇక్సిసాబ్ (అ.పుు సంపాదన 

ఆదాయము, లాభము, ఒకానొకవృత్సినలన 

అరి ౦దుట. 

ఉట! ఇకి క ఫా[అంక్ర్రీ ముగింపు వాలింప్పు 



అత్! ఇవ్! 
'నమౌప్పీ )'చాలుట్ప నంపోవుట, సంతుష్టి 

తృవీ, 
ఆస్ 1 ఎక్తీన్ (హీ) ముప్పదియొకటి. 

తత! ఎకట్ [ఇప కాసనమ్యుకృత్యముం 

(జమ్ ! ఎకట్టా [హి] ఒకటియైన బేరిన, 
సమ్మిళితమైన ఏకయెన 

స! అక్సర్ (అ) బహు, వాల, సేన్నతరుచ్చు 
పలుమర్పుసాధారణము గా, 

లే | లా [హీ పు] (ప్రీయమైనృచాక కాని 9 
కలుపు-గా బెరిగినకసవుధా నము 

ం్స్్ | అక్రామ్ [ఆఅపు])ఉపకారము. అను 

హాముల్కు గౌరవమ్భు బహుమానము వ్యచ) 
+6 ! ఇ(శ్రామ్ (అ,ప్రైు అనుగ్రహమ్యుదయ 

'జేయుట్క కటాతుమ్కు సత్కాారమ్ము ఆద 
రము ఎముర్యాద నున్న హా 

3%5 ! ఇశ్రావ్ (అ. ్ర్రీ] జుగుష్పు రోక్క 
మ అసస్యామ్యువైమనస్యమ్యు బలవంతము, 

ఎ త! అకర్కరా [హీ] అక్కలకరళను 
మూలిక, (రిమేన* 

గ ే  1 అశ్రమ్ [అ] మిక్కిలిదయగలృఉా దా 

[స + అశక్రోడా[హి.ప్లు భాలిళకాయ 
ములేకహాయము,. . 

1 అకడ్ (హీ.శ్ర్రీ] మెలిక్సె వడిగర్వము, 

$ల3 ! _ బాజ్.(ఉ నీలుగుబోతు, 

౮ 1 అకడ్చా (హి) వెన్ను విరచుకానుట, 
గర్వించుట్కు నీలుగుట్ట చడిపడుట్స్ట మెలిప 
డుట్కుతిరుగబడుట, 

ల ప! | యిటు స! ఉషా తైళ్చా (హి) 
1 భరామి మఅడుగులుమాక్రముమోపికూర్చుండు 

టృ గొంతుగహార్తుండుట. 

ఎ టన ఎక్కార్ (హి సమానమెన్స చదు 
టన. పోలియున్న' తుల్య 

యత! ఉవ్సానా (హ్) వెశెక్తుటుఎససన 

(దోయాట్సపురకొల్పుట్ట ఎగగొల్పుట్కరగు 

ల్పుట్క శేకొల్పుట్సముందరికి త్రో యుట. 
కమత | ఎక్సళ్ (హీ) అజువదియొకటి, 
అయ! ఉకస్నా(హి)ఎత్పగుట్ట ఉఅబుకుట, 

'లేచుట్టకదలుట్ట లేగుట్కముందుకువచ్చుట. 

లద! ఆక్ట్ (అ)తినుట, ఆహారమ్ము 

'పానములు, స 

1౬ + ఎక్లా (హి ఒక్కఒంటరి, ఏశాకి. 

(సయ | ఊళ్టానాహి) వ్యాకులముపుట్టుట, 
_ ఆకులతపుట్టుట్క కలత జెందుట్స 'వేనరుట్ట 

"తెమల్చుటు ఓకరింతపుట్టుట. 
డై ఎ! ఉకల్ఖురా (హి) 'స్వ(ప్రయో 

జనపరుడ్కు "పెంకెవాడు, కలిపీినోలుఆనము 

లేనివాడు డాక్షీణ్యములేనివాడ్సును కుకు, 

టయ! ఎట్లోతా (హి వీకస్మతుడ్చు ఒక 
ెనకొడుకు, 

లశ ! అక్లీల్ (అ.పు) కిరీటమ్ముతోపి. 

లంా! అక్కల్ (అ) సంవూర్మమైన్క పరివూ 
స్థృమైన్మపరిపూర్డ వాండిత్యముగ ల, 

ఎం 1 అక్నాఫ్ (అశ్ర్ర్ర్రీ ఎల్లలు ది 
క్కుల్పా మెరల్పు చుట్టుప్రక్క_ల్పు (ప్రక్కలు 
(ఎ-వ ఒతిట) 

అవల 1 ఇకంగ్ (హ్రీ బడి తెసాయ్యుఒక 
విధముగానుండుట , 

| ౮! ఈకో తా (హ్) గుండంగుత్తె ఉగ 

వమరగాగొనుట్స కుజుపులులేినీళ్ళున*ద 

ఒక వ్యాధి ఖ్ 

గే. అకోలా (హీ,పు) చెజకుతుదిెన్ను. 

ఫం ! ఉఖా డ్నా(హి"పెలుకుట్టపీకుట 
“వెల్లంగించుట్టతీ సీ చేయుట, వేద జేయుట, 
తీయుట్కతొలగించుట్ట నాశనముజేయుట, 

ర్య! అఖాద(హీి సాముకూటమ్కుఖళూ 

రిక్కగరడీసాల్స ఖురళీశాల, రంగస్థలమ్ము భై 
.  రాగులనుఠమ్ముుసమాజమ్పుకులము, 

యా! ఎఖట్రా (హి చూడు (ఇష్! 



ల! ఎక్సైరా (హి) ఒంట్సి ఒంటిపొౌరగల, 
'అమీ(శ్రత మెన్కచిక్కు లేని బక్క, పలుచని, 

స్థ ! అక్థడ్ (హి)పకుప్రాయుడ్కుమార్జుడు, 
మోటు బానపదుడు, పోకిరి, 

యఫ్! ఉఊఖడ్నా (హి) ెల్లసలుటు నిర్మూ 

లమగుట-లే చుట, వెదరుట్ట"పెకలుట్స బెణు 
కుట్ట జరుగుట, కదలుట్ట పొరిపోవుట, 
తొలగుట. 

డై అతు! ఉఖల్ ఖురా (హ్రీ చూడు 

పం (1 

టోత్ ! ఉఖ్లే(పా. క్రీ) ఉలూఖమ్ము తోలు, 

య ప్రాయం ఇడి! అక్టూమక్టాకర్న (హీ) 

పిల్లలకుసందెరకు. బెట్టుట దీపరతు 'బెట్టుటు. 
౮ సట | ఊఉ ఖీడ్నా( హిచాడ్కుం) (షై ॥ 

ట్రం ప వడు! 
లశ! ఇక స్టవన్ (హి)చూడు లక్ | 

టగా | ఎక్కీస్ (హి) ఇరువదియొక టి, 

క 1 అశేలా(హిఒంట్కిజంటర్కితోడులేన్సి 

ఒకడైన ఏకాకి, 
౮5 | ఊగాజ్నా (హీ) బావిపూడికతీయుట. 

గర 1! అగౌడీ (హీం్త్రీ ముందు) ముఖ 
ఛాగమ్సు ఎదుమ్కసమతుమ్సు గుజ్జపుముందు 
(తాగ్గుముందుదాడిి పెకొనుట్స పోట్లాట 

ఆరంభము గ (ఉద్ష్యు ల్రఫ్గగ్ [- పిాడీ 
(హి)గుజ్జమునకుముందు "వనుకల గట్టు(తాన్లు, 

లక్ ! ఉగాల్ (హింపు) తాంబూలపుతమ్మ, 

ఉమ్మి నిస్ట్రావనము. బ| తేలక $__ చాన్ 

(ఊపు) తమ్మపడ; ఇలాచ్చి పతస్ట్రకాము 
పట్టళకము, 

ఎక 1! ఉగాల్నా (హి ఉమియుట, వెడల 
"గార్బట నెమరు వేయుట థి 

ర్! అన్ (హి) ఎదురు గ్యాముందు-గాా 

యక్క! ఉ-ంగాహన్టి (హీ్సి ప్రోగు జేయుట, 
రూడ బెట్టుట్సశేన్చుట్ట తీసికొనుట్క పన్ను 

ఓ, 

“మొ! రాబట్టుట. 

లే |! అగర్ (హిపు) అగరుగంధపు చెట్టు 
అగర్కుఊదు,_ట్టు | బత్తీ (హీ) 

వాననకొడుపు అనరువత్తి, ఊదుఖడ్డి, 

బీ పోల! అ (న ! _.దాన్-సోజ్ (ఉ-పు) 

అగరుగిన్నె - అగరుఖడ్డీల కాల్పుటకు "పెట్టు 
పొ తము, 

న్ 1 అగర్ (ప్రా అయిళే.అయిన_అట్లయి 

నచో_ఎడల-ఏని, గా బ్ ఎ (పాొాఅ 

యినను-అయినప్పటికిని . 

(౮ ర్ మ న్ 1 _ మగర్కర్నా (హీ 

వవాదించుట-కర్శి_ంచుట-ఫ్టర్షి ౦చుట. 

అత్య లక! అనల్ విషల్ (హి) బండికిగుజ్ట 

ములనుఒక దాని పక్ ,_ నఒకటియుండునట్లు 
కట్టక ఒకడాని 'వేనుకఒకటియుండు నట్టుక 
గ్రంతంం 

(క అర్హా (హి) వెందటి.ఎదుటి-యందటి 
మునుపటి- రాబోవు- కడచిన- వూర్వపవు- 

"వినుకటింప్రధానమెన- ముఖ్యమెన- (శేస్థ. 
మెస- 'సమతువుందున్న- రంజూనునెలలో 
-వుంుదటిభో జనము, అననా క!1!.. జనమ్ 

(హీ) ఫూర్వజన్మమ్ము 
ల్! అగిక్ (హీ. క్రీ అన్ని - నిష్వు-తీళ్లుమ్యు 

చూడు, శ! 

లలత [- బాడ్ (పిం్ర్రీ మేహగో 

గము_ వడ-గాలి- గుజ్జములవెంఢడ్రుక్త లూడు 

చర్మగరోనసము. 

ళ్! టగా (హి) “వెంలచుట్ర. ఉబుకుక 

ఫుట్టుట.-లే చుట పెరుగుట = 
(| (న ( అగ్యా(హి.పుుస్రముఖుడు-నాయకుడు 

మా స్టదగ్శి-ఫురోహితుడు-ముఖ్యుడు, 

(స! అగ్యాడ్-జా. (హింపు) ఇంటి 

ముందరిఖొాగము ముఖఖాగము్పుు ముంద్నువెపు, 

ఎనన 

హో టో! (] ( అ-గ్వానీ-యా(హీ. స్త్రీ పెం 



క్ ఫటగ రగ 

శ్రివారిని ఎదుర్కొనుట- ఎదుర్కో_లు- 

జ. వతియాట = 'పెత్తనదారుడు - -ముఖ్యుడుం 

ఫ్ర! ఉఘాడ్నా (ప్రి. బహీరంగము 

జేయుట. లేరచుట-విప్తుట- విత్త జేయు 

త్ర. లడిపరచుట 

| ఉఫ'జడ్చాా (హీ) బయలుపడుట 

మ. ంగమగుక్కు తేరచుకొనుట్ట వీడుట 

“పలయుట, 

1 అధ్గున్ (హీ.పు) పక 

ఉప్! ఆమ అఘారీ (హి.వ్రుపామండుడుు 

-వం౦డిబండవాడు, సర్వభతుకుడు అపవి 

కుడ్రుఒక తెనప పక్షీరులం, 

బయ ఆ! అయాజేశాల్(హి 
పద 9 

తుల! అమీ (పాత్ర) ధూపాస్టి 
పూోమాగ్చిపోమమ్సుధూపము 

యట! అగ్వానా (హీ పాక్రలనుకుద్ధిే 

యుట్నకె రన 

లీ! ఆల్. (హి క్ర్రఇంటిపేరు ఉపనామము 

వ నాశము, ఉల్లిగడ్డ్దలేక ఆకు, 

. శో! ఇల్లా (అారప్ప,కాక, స క 

కుక! అలాబలా (ఊ-. శ్రీ) అతినీచవస్తువు) 
దుఃఖమృుభూూతము. 

ల్లీ [ అలాసష్ (హింత్ర) సంకొహణమ్ము 

ప్రసంగ భమురాగాలాపముం 

(దక! ఇలాచా(హ్. స చూ ద. 

ఎస ! ఇలావీ (హిం త) స్లకులు 

చ1ల జప! దాన _(హి) ఏలకిగింజం 

జఒకతినుబండము, 

పు కొట 

టో! లీ ! ఇలారాసీ (హి నిర్షక్యుముగలు 
_ లమ్మేమాలేని అజాగరూకుడు. 

స ళ్ద( ఊలార్ -డ్ (హీ) బండీ'మెొ! వానినొ 

గ అీ-చిపోవునట్లున్న "వెనుకబరువెక్కుటె 
యన్న = 

తీ + అలాన్ వ 

మెస్త న్. ఎరుపు 1. 

'్రీ౧వనుగుమోద పజచు 

యి! 

,౦ + అల్ అమాన్ (ఆంశ్ర్రీ) శరణం 

(జొచ్చుట)-అభయము(గోరట)ళశరణము 

అళశియము, 

వలు. ఉలాంగ్వా (హీ ఊల్లంఘించుటు 

దాటుట ఎవెగాదూకిపోవుట, 

9 | అలాన్ (ఊపు నిష్పూకుప్ప 
డాలి.. 

కొం'డెమువాడీ తు. ఎతి క పం.. 

(్లావోో 1 ఇలాయా(హీ 
బట్ట. 

లవ లో! ఇలాంచ్చా (హీ. శ్రి) ఏలకులు, 

యి 1 అల్బతత్త (అ)నిశ్చయముగ్యా. నిస్సంశే 
య ము-గా్వామంచిది, అవును, కాని, 

సం | అల్బ్చేలా(హీ నస్వేచ్చావిహారి 
వన్నె 

'కాడ్కు విలాస గాడు సోగసుగాడు; ఏంత 
మైనువిలకు.ణ మైన; బేల సాధువు. 

ట్రసి అల్బీన్ (బుర్ర )గుండంసూదిం 

లాం 1 వలి ల్నివాస్ (అ,పుఅచ్భాదనము, 

అస్పష్టత, సందిస్థత్స సోలికం 

"నెగడిి 

పు ఏలకిపూలపళ4 స్స 

మిల! ఇల్పిజా(అ్మ్రీ శ్రీ)ప్రార్ధమమనవి, ర్ట 

ర5క,చేడికోలు, 

త ( ఇ ల్లిజామ్ (అపు) ఏధిగాజేసికొమ 

_ టృవిధియగుట్ట విధిఆవళ్యకత, 

. య. | ఇలి ల్హిఫాత్ (అ, త) న 

ము (శ్రద్ధ-లకు క గ్రము-(సేమ- య. 

తప కు? (గ్రహము- పటాశ్రుము 

అలాని ఇల్లి మాస్ గ. పు) (ప్రౌర్థన-మనపిః 

క! 1 అల్ కష్ గా (తు.ష్ట్రు రాజమ్ముద- 

రాజచిస్నాము-యానప పతకము కొాసనము-శా 

శ్వతా్య్రహో హారముః 

19 ( ఇల్పివా (అ, ఫు ఆపుదల-నిలంస్తు దల 

చుట్టి సె పెట్టుక-విలంబనము, 

(ఖలీ ! ఇల్ప్హియామ్ (అ,పు) కలిసిపోవుట, 
పుండా మెం! మాకుట, 



+ 

ఆలి! ఆలట్ (హి ఫుఅపనవ్యమృు ఎడమ్యవిరు 
ద్ధు, విపరీతమృుమార్చుుప్రతి-.మజల-తిరుగు- 

తేలక్రిందు-క్రైందల- వెనుక; మిరుగుడు-విరుపు; 

బోరల-బోరగిల- వెనుక ప్రక్క | (తిప్పుట, 

త్ వేయుట-యాళ్యి యల! ఉలట్ ప 

లట్ (హీిచూడు తమలి! అనుపద 

ముల యాల | ఉఊలట్ 3 ఫేర్ (హీ) తా 

అమా టు-తిరుగుడులు మాయలు. 

(టి ॥ ఉల్తా (హి) ఆపసవ్యము -[క్రిందల-[ క్రిం 

దు-బోరల-విషరీ3 మైన-విషద మైన-విలోమ 
మెన-మటలం-తిరుగ_ విపరీత బుద్ధిగ ల-మూర్థు 

డెన-(తిప్పి వేసిన- య్మియ1ఉల్యపల్టాహి) 

(క్రీందుమో దైన స వ 

=గ జీపిజ్ యైన) సర్మద్రగ గ్ గోళ మైన 

౮ స్మా యి 1__పడ్నా(హిి తిదగబడుట్టప 
ప నాగర. 

హలీ! ఉాల్రీ (హింటై త్ర్రచూడు-యిీ ! అను 

పదము 6వ ఎలి ! ఉల్టీకరఫ్ (హి) 
వనుకప్రక్క-= టా ఉల్టీకవా(హీ) 

. మిక్క.లినల్లనిద్కి కాజునలుపు, 

[(హిఎనఊపిరులుజేదుట, 
(తం! ఉల్రీకర్నా (హి) వాంతి 

జే కొ బె ఫి జో 
నక నుట గర్త్రమోోంల లీ! ఉల్రీసమర్క్ 

(హీ) విపరితబుద్ధి/గలవాడు,మూర్ట్రడ్కు శుంఠు 
డు. (1(ఇహు భా గా లో ఉయష్యలటోో! ఉల్రీ పట్టీప 

-ఢానా(హి) దుక్న్చోధశేయుట్ట ఎక్కులు 

“మెట్ట్వతు-[ 3 టు టల చేసు టాటి | ఉల్రీ 

ర్చిస్టసునానా( (హీ్ర)ిడఊ 'దృనీచములాడుట, -వీవా 

మ వి [| ఉల్లీవైఫ 

(తా శాపము ఎదురు వ 

టా లే! ఫీ (ఫి చూడం 
శస ( లో / 

ఎయింల! 

షి. టిం టప ళ్టట ము 

ఉ్లీస 

రై షు! 
తటాలలాలి ! ఉల్రీభోప్తీ (హి మా 

ర్టును, శుంఠుడ్సు వివీ తాలోచనలవాడు" 

లీ! ఉల్రే (హి) చూడు-00! అనుపదము 

టు లకి ౨1 ఉ శ్రేపావూంఫీర్న్నా 

(హీ) నిలిచినవాడు నిలిచిన మరలుట; 

"వంట సేమరలుట్కుతతు.ణ మేపోవుట. 

అఎతాకటై! ట్రే కాం "పీతోల్నా 

- (హి) తప్పుడుతూనిళ తూచుట్ట తక్కువ 

తూచుట. 

౮౮౨? ఊల్టానా (హీ) బోరలించుట్క క్రింద 

లవేయుట్ట దొరలించుట్ట కిందుమోదు 

' కేయుట్పమార్పుట, మరల్చుట్స త్విష్పుట్సు 

అభ్యంతరపరచుట. 

(వె ? ఉలట్నా (హ్రీ) దొరలించుట బోగ 
లించుట్ట కింందలేయుట్స మరలించుటు 

మార్చుట్టపితీ కారము చేయుట తిరుగుట) 

బోరగిలుటుదొరలుట్స ఆడిఠప్పుట్స మడ 

చుట్ట వెవేకియుట్ట. ఉఊత్తరమిచ్చుట్కు 

ఆవర్శించుట, మరల మర లచెప్తుట్ట అబద్దము 
స్ట థి 
శేయుట, కొట్టి వేయుట, తొప్పివేయుట్స 

(లు న్ 1___పలట్నా (హ్) (క్రిందు 

మోదు జేయుట ఎమార్పుట్టకలియక లు పుట. 

(టా 1 ఉ్య్భానా(పా)చిక్క-పడ చేయుట, 

ఇరికించుట ం-చిక్కాంచుట, అగభఖూట్ట పెట్టు 

ట్ పనిెట్టుట వోసముబేయుట, వలల*ి 

ల్ని 

"వేయుట మాటలు పెట్టుట, జనడమూవ పెట్టు 

టి ఆలస్యము జేయుట, ఛిక్కవేయటి 

కోపముపుటించుట. 
శ్ తే 

(హింపు వకుల సంకటమ్ము అ” వాట్లు, 

జడము, చంత, వా, గ్రోసము, 

ఆఅఆట౦కను, 

(మి 1 ఉఅలర్న్నూ (హి చిక్కుపడుట 

ఇదమకుట్ట తగులుకొనుట, జగడమాడుట, 



(సంజ! 
వాడించుట.,కోపించుట, పనిల

ోనుండుట, 

ఆలస్యమగుట, 

కా అక బన 

సంసా ! ఉన్ష్రేడ్ “ణా! హంఐ, 

మ్ఫుచిక్క్టుత గచాట్టుక ద్రము. 

యు ! ఊలచ్చా(హ్మీన్ నీళుతో 
డివేయంకు. 

[యు | ఇల్హావ్ా(ఆాత్రీ )పార్ధను 
వేడుకొ 

నుట్ట అడుగుట షా క
. 

ఎయు! ఇల్హాద్ ( (అ ళ్పుని 

కానక ప్రబో రాధనృణార్వాక
ము. 

(యు (ఇ ష్ల్తాం క్ ఆ కు, ఆనుబంధనమ్చు
 కలి 

యుట కకుడికృసం బంధము, చేరికృతగ
ులు. 

ల (యు | అల్హున్ (అఇప్పుడు ప్రస్తుతము. 

బయా | ఆ్హాన్ (అరాగమ్యు స్వరములు 

[(ఏంవ ల కే 

బ్రయొ | ఇల్డాన్ (అసు 

నో . అన అ)కకణఅభయను. 

1 అలఖ్ (అ) ఇతా్మది-మొన_లెనప్పి అంతె 
ల ॥ వ్ర త 0 

మువరకును ఇక యనుటు ఆసాంతము. 

ఖై (యి! అలఖాల్ (తు. త్రీ 

ట్రినఅంగ్స్ 2 జాంతకూ'న మ్ 

పళ్ళ రత్వమ్యు హక 

స్వరము, కలరవము= 

నీ దూది "జీస్టీకు 

గ! 1౮ [ఇల్ నావ్ (అప్రనిందృ అపచాధము, దో 

పము, అపవాా-చమ్సుతప్పు, 

య | అల్సిన_ఆ.,క్ర్రీ 

(వీవ్చ (యి) 
త్ే! 

చెట్టును. 
ల్లో! అన్సీట్ (హా 

టక్కున 

క్ ర్రితవము. 

యే ! ఆల్సీటియా (హ్రిమోసళగాడ్డు ట 
కగారిపోకిరి పామండుడుతంటొ లమారి, 

యి! ఊలమ్ (కు,వు) భుక్తశేసము, పెద్దల 

) నాలుకల్పుఫెహలం- 

తి న (పా. శ్రీ త) ఎల్లషిసెల్త్తులు 

వ “ ఎగరాసము 

పాపుండుడ్డు జళడమ
ు,చిక్కుుుపో 

ర్రి ల్! 

ఆయి! తళు[్ (ఆఅ పు) కటాక్షములు, 

అను(్నప పాములు ఉప కారములు, ( ఏ-వ( ఎమి) 

౧౦౮ యి[(శామ(ప్రొకృపాపర్వము. 
లి సశ | అల్గారూం(తు) అత్యధిక మ్రుభాల 

యెక్క వ 

ల ల ! అల్ గర్ జ్ (అొసారాంశమ్యు ఫలి 

తార్థమృుముఖ్యాంశము. 
. క. 

౮) వలి! అల్ నోజ(పొంపు) 'వేణువ్వుపిల్లన 

నోంివి, 

యి (అల్ ఫ్ 

లే! అలిక్ (అ.పు)ఆర బ్బీఓననూలయొక )- 

-ముదటి అతుురముం 

వీ! ి |! అలిసఫల్లా 

ఏకాక్సిరిక్తడ్సు ఒక _బెరాగుల "తె బైరాగు
 

లనిలువు బొట్టు-.య్లైళ్యత యి |--భంచ్న్నా 

(ఊఉ )సన్యసించుట్ట టై "బెరాగులలోక లియుట, 

ట్ వు లే (-హోనా (ఊగుజ్జము వెను 

న్ "కాళ్ల మెననిలచుట-ల్హ యి |. చేత) 

లఒ్ప్నమాలు, ్ట 

అ) సహానిము వేయి. 

కూ(అ) నిన్సంగుడ్వు 

11 (అల్ ఫా-ఫీ[ఊ-ప్తు హోండిచే 

తులచొ క్క్ళాయి(2రాగు లదిఏ)= 

ఆట |! అల్ఫాజ్ (ఆఅశస్టములుమాటల్పు 

(ఏ-వ 1) 

అటి? ఉలఫక్ (పొంత్ర్రీ]) స్నేహము, 

(హపేరు-ముద్దుదయృ కరుణ్క సహవానస్సు 
చొరవ్యపరిచయము, చనువు, 

యి | అలిఫ్త[ఊ. కీ వ సంబంధ్రము లేనివాడు, 

స అందిపొందనివాడు, 

వ. అతఫ(ఉం్రీ ఆ) స పైగీతుడాలు. 



(ప! 

త | ఇల్ కా(అ.పు)] దివ్యజ్ఞైానమ్ము దైవికము 
గా తోచిననూట, 

న! అటి 

(౨) ! అల్ కాబ్ (అ) భిరదుల్కుజాబుక 
ట్టులుు వక్కణముళ్కు గొరవనానుముల్వు 

(ఏవలియి) ౧|ఎఛ (యి 1.-ఒఆదా 

బ్ (అువక్కణములు్కు జాబుక ట్రులు క్రు 

ఉాంకితముల్పు బియదాశి, 
అవీ 

లయల! అల్౭న్స (అ సారాంశము ము 
ఖాగ్థంశమ్ముఫలి తార్థము. (రితనము, 

బవ 1 అల్క_స్ (హీ.ప్రుఆలసమ్కు సోము 
తమి |! అలఖ్ (హింపు) అలతీశముు అగప 

డనిద్చి ఈశ్వరుడు బె రాగులనమ స్కా_రము, 

అవి |! అలన్ (హ్రిజేజ్కు(ప్ర త్యేళము, ఒంటరి 
అన్యము ఇతరమ్వునిరాధార మైన్క నిస్పంగ 

'మైన్ససురవీ.త మైన అంటని పవిత్రమైన 
న్వవ్చుమైనుపోపో లము ౨1 అలగ్ 
థలగ్. (ఫొ) వేలు వేజు గా, మెయవెనృఅంట 

కముట్టక,[ ప్ర త్యేకమ్చునిస్ప 0గము. 
టకు! అబ్టానా (హీ) ప్రత్యేకించుట్క చేలు 

వేయుట, 

టు 1 ఆబ్రనీ (హీ. శ్రీ) దం డెన్సు బట్టలు 

వెయుటకుకట్టినతాడు "మె. 
యవల మ స్త్ 

ర. అలబ్రప్పూ (హీ) అ(ప్రస్తుతము, 

అసంబద్ధము, అందిపాంద నిది. 

కు! అల్జాహవా[అ. పు ఈశ్యనుడు-భాయంతుడు 
న 10! అల్జాహుఅక్సర్ (ఆఅ) ఈశ్వ 

మడెసనొచ్పవాడనుట, ఇదిఆశ్చర్యార్థకము-గా 

వాడుదురు, 

క్రమం! మారీ (శ) అంకులాడి. 

్రి సన్ రల! దీ! ] ___కరో__కానాంలో- 

(ఊఉ) టబేవునిదలచుకో, 

గ శల రక 0! . ఇంతఅబద్ధనూ,. 

ఏంట్ల రీ! __కీవనాపవా(శ)కశ్వనా! 

వ. 
రకత ఇ ౦తక్రార్యమా, ఇంత అ'సత్యమా. 

యుట్యు మం!.--బఖ్ పే. (ఊ) దైముకు. 
మించు-గాత్స 'సగ్గన్నులెనవారి పేడతో చేర్చు 

థె లీల సక 

వాక్యము. 

షా రు! హు! నీ ఆ) ఆశ్చర్యార్థక మ్యు 

ఈశ్వరుడుసమర్థుడు అబ్బ బ్బా. 

లీ_|౨ కి! --వాలే (ఊఉ) భగవద్భక్తుల్కా 

సాధు వులు, అమాయికులు* 

గ్రన్న శ్రీయ 1 అస్సలామిఅ లై కమ్ (అ) 

అఫివాదర్స్ అభివాదయామి, భ్మద్రమస్తు, 

శాంతి ఆశీర్వాదము. (ఇదిమవామ్ముదీయుల 

యశివాదనపద్ధతి) (అతివ్యయము, 

లోల! అలళ్లె తలల్లై(హి్రి దూబరదిండి 

శో 1! అలమ్ (అపు) దుఃఖమృుబొధ, శ్లేశముం 

తులా! అల్మారీ (బు,్ర్రీ)ీ మందసమ్సు 
ఆజలమా9న్యు నిలువు పె న్రైం 

లతా 1! ఆల్మాస్ (ఫా,ఫ్రు వజ్రమ్యురవం 

యియిటి |! అల్మస్త్(ఉ) మత్తుగొన్నృ్రమదిం 
చిన ఒడలునరచిన క న్నానమయుంల,విర్చాః 

పయ అదు (| అల్ముజాఇఫ్ (ఆఅ)శెట్రింపు, 

ఇమ్మడి. 

శసేడి ఆ 1 అ న్లిమ్గ బ్లహ్(ఊ.ఫు) ఆకాశపురా 

లంటి | ఉఊలండ్నా (హ్రీ ఓడిషించుకు, బ్దగి 

కళగించుట. [పంక్తి క 

అపవటి 1 ఆలంగ్ (హీ. క్ర) (పక్క-దిశ-(శేణి, 

పం ! ఉలంగ్నా (హి చూడు, కలు, | 

ఎ? ఉల్లూ (హింస) గుడ్డసాబ, ెద్దపిట్ట, 
మూర్చుడు. (కమ్మే కే 1..కాప్టూ (ఉ) 
శుంచుడు మొద్దు. 

ఆలి సై! ఉలుల్ అజ్ మ్ (అ) వైర్యసానా 
'నములుగలబామ, మ హాచ్చుల్కునుహాశయయులః 
-నహాగో దాపల్కుద్భృ ఫసంకల్పులు,. 



మెం సా 

త్రో గ. లు. 

2. అల్విదాజ న పీసా 'నంవ్రుట,వీ 

(కనము- 
* ఆటృఆటకాయ 

సాలా +౨ంపకాలు. 

ట్రీ | అలేల్ 

లే! అలోన హీ 

యిన్ ౧) | ఉలూహెయ్యక్ (అృక్ర్రీీఈ 
శ్వరత్వము నాయకత్వము. 

ణ్! ఇలా (అపు) ఈశ్వరుడు. 

షు మును! మం ._.అల్లఅల్లఖయర్సల్లా 
(ఊఉ) చేపునిదయవలనముగి సీ నది చిక్కువి 

'_ డిపోయినద్వెకడ లేరితినిరా దైవమా, 
*6ల | ఇల్హామ్(అ.ఫు) ఆకాశవాణి దివ్యబోధ 

_-టై వకముగాతో6చినమాట, 

ఎదే ! అల్బ్యడ్ (హీి పసివాడైన మూర్తుడైన, 
అక్ఞునియైన, ఆ్రవీణ్నుడైన. 

శో | ఇలాహీ(అ. పు, ఈశ్వరుడు ఈశ్వర 

'సం॥[= దైవిక మెన లి ధ్యాత్కెక మై 'మెస'నాదెవమా, 

శ మ్మ! శ్రీకోగో (ఖర్ (ఊఉ) అతివ్యయము. 

పోలి ఆ శి (_..మొవార్ (ఊఉ) జేవునిముడుు, 

యేది. | ఇలాహియాళక్ (అ. శ్రీ) అధ్యాక శ 

కవిపుయములు, వేదాంతము. (ఏ. వ్యయచ్సార్తి. (0 

య్ 

క్ 
రం 
/ లో "యై 
/ ఉప్పులేని చప్పునిం 

ల్ 

యజ్యత్రి |! ఇలాహియత్_ (అ. క్రీ ఈశ్వర 
ర్వము. 

(టాం! ఉలీచ్చా(హిచూడు(ఎ.వయ్లు!) 
చచి ! ఉలేల్ ప్రొచూడు. (్లీయ 
శన! అలీమ్ (అ) బాధకరమైను హింసా 

కరయమెనం 

(0 | అద్మూ (హి. క్రతల్లి.యాకృఅమ్మ. 

(కరణె. 

త్త) ఎ|యమిం ! 

/ | ఉమ్మ్ (అశ్ర్రీ) అమ్మృతన్లి: 

ట్ట ఇ, ,కాక్ లారి న. || ఉమ్ముల్మర్ జ్ (అ) రోగ 

మాక్క దగ్గుపడి-సెము 
మ్ర(0 | ఇమారత్ (అత్రి) 'ప్రభుత్వమ్ము 

దొరతనము్ము అధికారమ్సు గ రవము _వె్స 

వమ్ము'సంపత్తు, అధిశారముచేయుట, 

సె పట! అమ్మార (ప్రా దురధిశాగముశ్లే 

య్కుపాప ల మూర్షమైనం 

వ ఇమామ్(ఆ.ష్టు) ఫురోహి తుడ్రువుతా 
కారి సెద్ద, "మేరువవూస్క పష 

పెద్ద, లో లీ శం (హే (ఊఉ ది 

క్పృమార్షరక్ష. 1160460 [_బాడా (ఉ) 
సియానుత స్త స్టులమెొసహజ్ఞము టమగుచోటు, 

మఠథమ. 

యం(60 |! ఇమామియ (అ) షియాకులన్థుడు, 
10 |! అమాన్ (అ. శై శ్రీ) తేమము, సరణన్వు 

స్వస్థ సత సురటితల్వేము, సౌఖ్యము, 

ట్ అమానా(హి పట్టుట్స ఇముడుట. 

య్ టం! అమానత్ (అత్ర) న్య్యాసమ్వు 

ఇల్లడ్సి ఉపనిధి వాడిక్క అధీనమ్యు గతు,ణము, 

స్వాధీనమ్ము ఒక నివద్ద పెట్టినది, దాచ బెట్టిన 

ది నిలువ బెట్టినది విశ్వాసము, నన్ముకను, 

ఊంచినద్భిసమ గంము, 

| లయిద (6 1_దార్ (ఉ)న్యాయస్థుడు, 
నమ్మిక స్థుడు- కాపాడువాడు. 

త్రోటు ! అమానీ (అక్ర) స్వంతముగాచే 
యించిసపన్సిస్యా ధీనమ్కురత. ణము. 

ట్రయి ॥ అమ్బాన్ (హీ.ఫ్రుకుమ్ముర ఆవసు" 

టం! ఆంబియా(హీ. క్రీ) వమూమిడి-క*యి 

- మామిడ్ పింబె. (సమాటము' 

యిం ] ఉమ్మళ్ (అ. స్త్రీ) కులన్సు "తెగ, 

బ్రయెయం! ఇమ్రిహాకా (ఆ.పుప కిచ్చ పరికీలను 
అనుభవముచూచుట, 

ఏ|యయం | ఇమ్తిదాద్ (అ.పుపవిలంబనమ్సు ఇ 

కుగ-గాశేయుట్క కొలత పరిమాణము. 



శ్ర | ఇమ్తిజాజ్ (అపు) మిశంణ ముకూడి 

కక లుంపుట. 

ఓం ! ఇమ్తిలా( అ.పు)అజీ ర్ణమ్యు ఓకరింత, 

యం |! ఇమ్తినాజ(అ.పు) ప9తిపషేధము, 

నిషేధము-నిర్య ౦ధము-కట్టు. 

, లం ! ఇమినాన్ (అ, పు) ఉపకొగము 

(వేయుట) 

యం 1 ఇమ్షియాజ్. (అ పు) "భిదజ్ఞానము, 

విచేకన్వు ఫి వేదన తారతమ్యము, న్య్యూనా 

ధిక్యము, అంతరము ఎటుక, తెలివి ఆధిక్య 

ము "భేదమ్సు జ్ఞానము-వి శేవమ్భువిళిస్రత, 

ఏర్చాటుు ఏర్పరింపు- చ (యం !--- 

కర్ నా(అ.పు) ఏర్పరించుట్క" కా కా 

తాగళమ్యుముచేయుట. 
యల! జమిట్ (హ్రినాశరహికమైన్స అవల 

మెను స్ో మైన్సదిట్ట మైన) చెప ని_నూయని, 

బయం / అమ్బాల్ (అ, ఫు)పోలి కలు ఊఆపమా 
సములు సామ్యుములు,? 'సామికలు వచనములు 

మ 

సనం! అమ్మ్బూర్ (హిం్యత్తై న్నీ మామిడివరుగు= 

త$తం | ఇన్చూద్ (ఆపు) సహాయమ్మత్రో 
'డ్పొాటుం 

| అనుర్ (అ-పు] అఆజ్హ్రఉత్తేగువు, విహాయ 

ముహంశమ్యు పని పార్ధ నార్థకము, 

( 0! ఉమా (అ-ఫు,పంభువులు, ౪ ధి-క్రాయ 

ల్పుగొప్పవామ్కుచొగలం( వీ-వ్యళ్యం () 

యా. అమా?జ్ (అపు) వ్యాధుల్కు వోగ 

ములు.(ఏవ్పధది ల) 

య లి! అమృత్ (సం-ఫు) అమ్ముతము-నిరైల 
టిలమ్చు'పొనక ము సారాయి. 

యూని 1 అమిస్ (హి.ఫు]) మామిడిపండ్లరస 

ము పటన వ చ. స్ట్మా, 
యంల్ప ని ( అమూంద్ -త్ (హి, పు) జామి 

పండు, 

తే బ్రా! 

రెల్ఫావ ) ఉం ! ఇమోజ్ ఫర్ట (పా) నేడు 
శేపు, వేదో శేపోో ఈజీళనోశేపో స్వల్ప 

“కాలములో చ౦ఎ వ) పాం! _ఎ-కర్నాా 

-సేడు లేసనిజరపు!& తీసి ఆలస్యము చేయుట, 

బ్రల్పాంి! ఆమయాన్ ((ఉఎెమామిడితోపు 

న? 
బని! ఉమస్ (హా, ఆత] అత్యుష్ణము, న్ 

కంత బ్బృఉమ్మ, ఉపహ్మము, 

అత (టిం! ఇమ్సాక్ (అపు) వెనుతీయుట, 

నిరోధములోళ ముపి సినారితనము తమ 

ము. అ నావ్ఫష్ట్రికరవు .వీఠళ్యాపుధము= 

ల్రీయిం |! ఇంసాల్ (పాఈయేడు, 

ఆయం |! ఇంపబ్ (పొ) నేటిరాత్రి ఈరాతి. 

ప ! అమ్బూర్. (ఆ,పు) పట్టణములు. ఎ, 

/ 
(౮! అంఅన్ (ఆ) సూకు శదుపి? 

కగంతులేరుం ! అంశాఢంకా-ళోమక్ 

మక్ (హి.పు, వనికిమా 

ఉయంతి లీలయం | | లినవన్తుపులుు చిల్లోవస్తు 
వులు, 

(కం ! ఇమ్ కాన్ అ.ఫు) సామర్థ్యము సా 

ధ్యత ,శ క్యత ంలీక్పిం 

ల్రీ4ం ! అమల్ (హి-పుమత్తు,మెకమునోలము, 

యం ఇంలా(అ.వు) ఉక్తృలేఖనమ్యుగు ణితము 

వాఇత-ఫూరణము, నింపుట, 

సు. అంలాక్ (అ)స్థ్ర్ స్థిరాస్తులు. సొత్తు 

లం, (ఏవల్యీం ) 

యయ! ఇంలాక్. (అ) ఆస్పిసొత్తు, స్వము, 

స్యా ఆలి [! అకుల్ల్తాస్ (హి+పు )) ఓప.ధపిశే 

పము, (లేల ప 

(6! అఆమల్నా (హి ప పండ్లుపులియుట, మొ 

ట్రం |! ఇంలీ (హి. త్ర) చింకవెట్టు లేక 

పండు, 

1 అమన్ (ఆ .పఛభద్రము నుర మీకత్వమ్సు 

స్వస్థతనిమ్మళ ము తె, మమ్ఫుశరణము. 



తీ ) అలల్పుకరంగ 

పం! 
సౌత్తువస్తువులుసానూనులు, (ఫఎవ (ల) 

జి చో 

) కాలి ! ఉమూర్' (ఆపు, ఆజ్ఞలు ఉత్ర్రయవులు, 

॥ అమ్వాల్ (అవు) లే 

విషయము ల్కుహూంళముల్కు వ్యవహారములుం 

(షావ్సుం) 
న. న అజ్ఞాని. 

(స్కైప్యాం + న న స 

"ఇృనవేయుకట్కువడి వేయుట, ేనుట. 

చం |! ఉఊమేవ్/సాంశ్రీ)ీ ఆపనక్ముకమ్యు 
ఇచ్చ విశ్వాసము, రృమ్యుచూలు- 

య లేకు |-సేహోేనా(ఉ)కడుపు 

తోనుండుట. 

స్పిమె్లో! ఉమేద్వార్ (పాప నికు 
కుడంు ఆశగలవాడ్కుకోరు వాడు ), అభ్యక్థి (ఆ 
నగాముందుటావ్యో 'యువొరకునను ఆఈతో 

పనిచేయువాడు). 

కం. ఊమేచ్చారీ (పాత్ర) నిరీ 

వమణమ్ము ఉద్యోగపుతతో పనిచేయుట) 
జ. ,అభ్యాసిత్వము. 

| అమార్ (అ.పు) అనుకాసకుడ్తుఅధి 

“పతి ప్రభువు, దొర ఎకులీనుడు, సంపన్నుడు, 

బా 

జ ద 

( 

(0 
సం? య 

యని థం ...అమారుల్బ( హ(అ కొ కా 

దళ నాయకుడు, నాకాధిపతి. 

ట్రనోత్తారా తాం _ఆఅమారుల్ మొమినీన్ 

(అామహమ్మదీయాల మ తౌచార్యుడు, 

కం కోసం 1 అమిరులుమా? [అ (స్రభుము 

ఖ్యుడు, ప్రభువా, మహాసంపన్నుడు. 

! అమోన్. [అపు] మధ్యవ_ర్ర్రిపంచా 

యితిదారుడు , కొర్యదర్శినా నాయకుడు కాంతి 

రతుకుడు. చూడు 1౮ యి (| 

శ అన్ [(హిాిఅన్యము రెండవది. 

ల! అన్న (సంపు) అన్నముఅఆహారము. 

అజ్లా (పా వ్యతిలేకార్ధవ ప్రర్యయము- 

లో బ!-బన్ [హి అసనూబభానమ్యు'స్పస్త 

జగడము (త ్ట్ట!_ సినా[ఫాా అ), ణిళమె 

సు లెక్కలేని, ఆ బచన్ [ఫం] 

అమూల్య మెన, నెలలేని యో లా మై 

[పా] విద్యావిహీనుడైన్స చదువురాని 
స్థ బ్రా ఎసుడ్ (హ్వాపోలి ;షోీయన్సి? నుసి 

తుడుగాని, 

బ్ర! ఉన్ [హి వార్కి *న్కివాయ్యే నక్ష] 

,, 1 ఇన్ (హృ్బావీ%ివీని. 

ణ్ 

న 
(1 అన్నాా (కు. (శ్రీగెచాది, పాలిచ్చిసెంచు 
క ఆత ! ఆనాప్పునాప్| శా] అందె 

పాందనిమాటలు, 

జ ! అనాజ్ (పా.ప్రు) ధాన్యము ౫ంచి. 

ఎ( ! అనాద్సయఅనాదిమైనఆనెలేని. 

6 ! అనార్ (హెంప్రై చానిళ్మపండు వూల 
బాణముల, 1-దాన[పా,వు]:వాని 

మ్మువ్్త్ర త్తనముల్వుు మళ్లే బట్ర దుష లబట్ర, 

ఈత [ ఆనాడీ[హిెఅపపీఎ డైన, అ?గ్థాని, 

అహప్రుయోజకుడు "తెలియనివాడు ,అనుసవ 

ములేనివాను, 



టా 6! సే (య! 
టట ! ఉనాసీ[హి డెబ్బనితొమ్మిది. 
శ | అనామ్(అ.ఫ్వు సృష్టి భూతసముదడా 

యము, స్రపం+ యము, 

(4 |అనామిల్ [అ] వేళ్లు, ఏ-వీంచే (1) 

యా (![అనానియత్ (అ ్ర్రీ) అవాంకార 
మ్యుగర్వము అహంభావము, 

(య |! అంబార్ [పావు] పొంగు కుప్ప 

సంచయము, సంభారమ్ము సంగిపామ్ము 

లయ (య ఖాన [పా] ఉగా9ణము 

సామగింకొట్టు, మలిగ, 

యో || అంచాది (హి-శ్రీ) చపాడ్లో 

ఏనుగుమోది పీఠము. 

36! ఆంచాజ్ వ పు భానన్భుడు పాలి 
వాడుతో లేవా. 

త్రయో! ఆంఛాజీ (సా. శ్రీ) 
గిత్వ ము, 

బ్రయీ ! అంచా౯ా (పాస) తోలుతిల్తి 
సంచి, శోలె. 

1 (యి4)!ఇన్చి సాత్ (అ. శ్రీ 
దముసంతోపము. 

ర్య! అంబోవూ (పాప సమాపహాము 
గుంపు, సమ్మష్షమ్సు. చాహుళ్యము, 

సుమ్ము ళము, 

(్యాత |! అన్నియా[అ. పు] దేవదూతలు మహా 
తుృ్యులు[ఏ-వ ( (వావ టై 

(గ్రభటే | అన్నీక్ (అ.వ్ర] వంక మెడబుడ్డి, 
యి౮ | అంత్ (హి, ్ ర్ర్రీఅంకమ్యు ఫలము, 

బాశ య! ఉంతాలీస్ (హి కుప్పగి 
తొమ్మిది 

యు! ఇ౦ంతిబా| అ] హౌ ల్చరిక్క జా్యాలపటి 

చుట్టజాగిత. 
అనాటి 

ఆయము ! ఇంతిఫాబ్ [అపు] ఏ్జు 

ట్కు ఏర్పరుచుట్ట,'సంగగివాము, 'సం తేపము, 
సారముగ'ససవబృవరణను, ఏన్పగంచుట్ట ఏరు 
కొనుక్కు ళణాటంకము, 

) ఆనందము ఆస్డ్లో 

మ ! అంతర్ (హీ.ప్తుఅంతరమ్ము "భేదము. 

య్ | అంకడీ (పా. త్ర) అంతంము, 

"్సేసలం, 

భయిట ! ఇంతిసాబ్ (ఆ.ఫు]) సంబంథము, 
వ౦శపర౦పరం 

యుపి | ఇంతిషార్ (అ.పుెవిమ్మేపమ్ము వికీర్ణ 
తృ చెల్లా చెదర్పుగందినో భ ము కలవరము, 

కొలత గజిబిజ్సిచింత్కవివారమ్వు కామము 
టెక ల్యము. 

యుద | ఇంతిజార్ (అ. పు]నిరీతుణము ఎదు 

రుదూచుట అశ్వము (యట 1--ళష్ (పా) 

నిరీఠు.కుడు, ఎదురుచూాచువాడు, 

జ ఏయి ( ఇంతిజారీ[(అ. స్రీ ]నిరీకుణమ్యు 

ఎదురుచూపు, 
అజ 

(కుట ! ఇంతిజామ్ (అ.ప్ర) కట్టుదిట్టము- 
నిర్వాహక న్యుచట్టము, ఏర్పాటు, పరిపాల 
ననియమ మ్యు-క్క_ జేయుట ఉపాయము, 

రో | ఇంతిఫాఒ (అ,ప్ప్తులాభమొూ ఆదా 

యము, 

ఎస ! ఇంతికాల్ (అంప స్థానభింశము, 
చలనమ్మునిర్ష మనము గతి-విక )యమ్సు నూ 

ర్ప్రుసదిక9 మమ్ము (వాసీయిచ్చుట, అమ్ముట. 
మరణము్ముఇావు, 

(మట ! ఇంతిౌామ (అ.స్పు పుతిక్రియ, 
ప్రతీ కారమ్సు వైఠళుద్ధి జగతీర్చుకొ నుక. 

(యా! ఇంతిహా[ ఆ, శ్రీ ్రఅంకము, తుద కడ 

సమౌప్పి= 

న. ఉంతీస్(హిఇరువదితొమ్మిది. 

ఏ 1! అంటా[హి.ప్పుటాండ, నోల్సి గొట్రికా 

య అొంటాలాట్స (దంతపుగుండ్లతో. బల్ల 

పెంయాజెడు ఆట్న. 

ఎత (య 1డబు(రు !.-చిట్-జఫీల్ 
(ఉ) కుత్తునొ నిన మైమరచిన పడిపోయిన, 



టో! 

ఆ! ఆంటీ (హింత్రీ] దాగపుపుంజమ్యుగ 

డీ మొ!1వానికట్టుపిడికెడు, 
ళ్ వ = 

3౪; జ! ఆంటీవాజ్ (తా చూసగాడు, 

వంచరుడ్సుటక రెం 

(ము | అన్ జామ్ [సొంపు] అంతమ్ముతుద 

అంక్కుఫలమ్ము సొరాంశమ్బు పరిణామము, 

శ 

ఏయు 1 లయ (1 అంజాకా- అంజానా- 

[హా] అజ్ఞాని ఆశి&్షీ.తు డ్రైన్స తేలియన్కి ఎయ్ 

ని ఆలోచనలేని, తెలివిమాలిస్క పరాయి 

పరిచయములేని. 

సె చ్  ఆంజిర(ఉఊ. పుదూలగొండి, 

యా! అంజమ్. [(అ.పు] నతేతంములు 

(నవమ) 
ఎయు ! ఇంజిమాద్ | అ.పు] ఘనీభావము, 

శే కట్సక దియుట్టకూడుకొనుట, 

గ 

న. | అజుమన్ [పా. శ్రీ సభ, సదస్సు 

సమాజమ్ముసంసుమ్యుకూటము, 

లావా! ఇంజన్ (ఇంపు) యంత్రమ్యుజంశ్రము, 

ళు 1 అంజన్ (హింప్రు అంజనమ్సు క" 

టుక్కక జ్ఞలము- - 

మయి | అంజీర్ (పా.పు) సీమ అత్హిపండు, 

ఎశయ | ఇంజీల్ (యుం్ర్ర)సువార వస్త 
వులమత(గ్రంధముయొక్క_ ఉత్తర ఖండము. 

భత *ల్ (వు) ఆంగుళము. (కొలత) 
టు 

(యై ,1ఊంచా(హీ)ఎత్రైన్స ఊన్నలే మైన; బవ 

రశ్యాఇెద్దధ్వనిగ లలు యు సున్నా 

(హీబా గావిసలేకుండుట్క చెవుడు ఉండుట 

(యై! ఉంఛచానా (హి) ఎళ్తుట్స ఎత్తు 
వేయుట, 

యవెథ్లు ,1-40య్లైు ! య. 

( శ్ర యా (హింశ్రీ) 

శ₹న్నత్యమ్యు ఎత్తు, 
ఇ న! 

డ్తీడ్తే శ్ర్రస 
లయా! అంచల్ (హీ.ఫు) అం-చలమ్సు అంచ్చు 

కొంగు, మెట, స్తనము
లు 

ఉవసయున | ఇన్చిరాఫ్ (అపు) విముఖత్సవె 

నస్యమ , అవిధేయత, ఉల్లంఘునము, 

(యము! ఇన్సీసార్. (అవు) పరివేషితము, 

చుటబడినది,। పాకారముఅఆవణమ్సు ముట్టడి 
షి 0 ) స 

నియ మమ్మునిర్బంధముు కట్టువాట్టుచుట్టు, 
న వ్ 

ఆధార పడియుండుట, అఆధీనత్స అయత్తృము 

_ఆధారము, 

క యయ ! ఇన్చిళాత్ (అపు) మయము, 
శ్షీణమ్ముతగ్పట 

చీ నేము | ఇన్సిలాల్ (అంఫు) విప్పుట, విడ 

చెయుటు వేయరచేయుట. 

ఎమి!0 1 అందాఖ్ త (పా) పడవేసినత్రో 
సివేసిన్సతిరస్య_రింపబడినృపార వేసిన 

( ఏం !యే 1 అందార్ -రా(హి+ప్పు) లో_తెన పెద్ద 

చాప్పికట్టడపుబావికో-నేర్కుపువ్కురిణి 
వాటి 

క. అంచాజ్ (పా.పు) (ప్రమాణము 

కొలామితి. పరిమూణము- అం-చన- ఊపహాం- 

నుతింపు -(ప్రకారము-వెఖరి-5తి- ఉరమగ 

రమారమి_.హొయబలు-ఒయారము, 

రాయ | అందాజ (పా.ఫు) పరిమాణము 

ఉజ్బాయింపు-ఊహ-పి)ి మాణమ్సుడారమర, 

రమారమ-మ తింఫుః 

శయ | అందామ్(పా,ఫు) చేహము- అ౦గము, 

ఆకారము. టోరీ +1యే!-నిహానీ (పొ) 

జననేర్మాదియముల సిగ. (మధ్య 

టే 1! అందర్ (పా్రొాలళ*ే-లోపలాలోలేట్టు 
॥ ఉం 

యా! ఇందర్. (సం,ఫు) ఇంద్రుడు, 

యయిణల్యయ 1-ధనుక్ (హి ఫు ఇంద్ర 

ధనస్సు* 1116 టీనే 15౯ అఖాడా 

(హి) ఇంద్రసభ- సుందరన్ర్ర్రీసమూసహము) 
యొావనసము, 

శో! ఇందిరాజ్ [అంప] చేర్పుట- 'ప్రచే 

కెెట్టుట-నొప్పించుట-(ప్ర వేళనము. 



బ్రా! 
లోలో [ఇం్రాయిన్ (హీ. శ్రీ) వారిపుచ్చం 

(లయ | అందర్సా [(పా.ప అతిరసమ్ము 

భక్ష్యవిశేపము. 

మధ్య- లోపలి- అంతర్చాగములు- అంత 

రంగములు, / 

ళు లో ॥ ఇంద్రీ (నం. శ్రీ] ఇయ్యదియమ్ము 

కుషయము, 

"న (ఏఏ ! ఇండిఫాల (అృఫ్పెపరిహారమయునివా 
రణము_త్తీ సిచేయుట. 

అత లం ! అందక్ (స్వా అల్బము-స్వల్పమ్యు 
కొ 0-చెము,. 

లట్రీఆంలం |! ఇందిమూల్ (అంప) కుదురుట్ర, 

మానుట -ఆరో,స్యనుగుట-నిమ్మళ ము. 

ఎయ్ ఏయే |! అంవోఖ్ ఈ [పా] కూడ బెట్టిన, 
ేర్చిన-కూర్చిన-సంచితము. 

ఎంయే |! అందూద్ (పా) వూశీన-లేపనము 
వేసిన_కడీగిన. 

రయి | అందోహ్ (పాసు) దుఖము-చింఠ, 
వ్యాకులము-వివారము. 

(నయ! అంధా [హీ గ్రుడ్డి అంధమ్సు కానరాని, 

అన్పష్ట మైన మసుకు గానున్న - ెలివిమాలి 

న ఉంతిం యి 1_ధుంద్ [హా ఆఅంధత 

వమ'నము- అటూ మయ ము-అరాజకము= అ 

న్యాయము-అఆలో-దన లేని_అమితము-వెనుక 

ముందుచూోడని.ఆలోే-వంపని.అపారము గా 

టా (5 ఏ 1.కుంవారహీ)అంధకూప 

ము-పొాజుబొంద-జఒకపిల్లలయా తం, 

తయ! అంధడ్(పా్య్ర్రీి.చూడు యె! 
,రతియి! అుభథ కార్ [ఫీళెఅ 'ధ కారము._-ఏక 

€ి."గాలిదుదూరము, 

3౨లు! అంధ్లా (హీ నల్లని మసుకైస 
“చికటిగానున్న, 

బ్రాలు! ఇంఫకా (హా వంట *సుకు-ఇంధన 

చు కొలు, 

న్ 

యు! 

ఎత! అంభేర్ (హి,ప్రు అయోమయము. 

కారిగ్యము-ఉ షద్రవము- ఆ రాజకము-అన్యా 

యము-ఆ[క్రమము-దిక్కు_ లేని- ంద౦న భే 
ము_అల్లక ల్లోలము, 

%ళమెయ! అంభేరా (హి.ప్రుచీకటియసుకు- 

అంధ కాగము-నీడ-క్షీనీడ-ధూ లిధూ'సరము 
క స ॥ పలు 1 _గుప్-ఘుప్ [హి] 

విమ శ్రటికటి-టికిచిక టి. 

య్ చితయి! అంభేరీహి 'త్రీ)చీకటి-యసుకు- 

నలు ఫు-క'ండ్లగంత-ముసుగుండు.ముసు శ6 

డుగల-అశ్వకంబళ ము. 

ఎయమ్ఫూలిీ ! అంటదేప. (పాంపు] ఆలోే-చన-చింత 

-వ్యాకలము- భయము అనునూనము 

యమో ల ( అంటబేప్ముంద్ [సొ ఆలో 

చనపరుడైన-అనుమా సమునల 

యయ (టష్యూయి 1-అందేహ్నాక్ (పా చింక- 

వ్యాకులము- (యద ము. అనుదూనాస్ప 

దము, 
చు! అండ్ (హీ.ప్టు ఆండము-గుడ్డు-వృపుణ 

ము_వీజము. 

(| అండా[హి.ప్రుఅండము-గుండ్డు 

అదే! అండూ(హి-పుగవీడికొట్రనిని- కో దెం 

ళీకి 

ఆ బోతు-అండవృద్ధి?లవాడు, 

ంట్తయ ॥ అంజడ్యానా[ హీ (గుడ్లునెట్రుటకు 

సిద్ధదయగుట-వృప.కాములం నలుఫ్రుట. 

నలు ( ఉండేల్నా (పా) వోయుట- 

ఓడినించుట-పడబోయుట- వట్టి చేయుట, 
వాలీ న్ 

లో! ఇన్ జాల్. (అ.ప్టునిగుట- దించుట 

వినష్టలనము-వీర్యస్థలనము. 

యనే 1ఊన్స్ [అ.పు] న్నేహము-కేను-ఇెలి 
మి-అ పేక్ష....దనువు. 

ల్ో ! అంస్ [(హింవ్వు అంచ ము=భఖాసముం 

దళ- ౪ధికాగము , 

యయ | అ-న్ఫాల్ [అపు] వంశపగంపన- 

వంశములు! ఏంవట్తలిల]- 



బ్రో! 

ల్ (ట్య |! ఇన్సాన్ (ఆ. పుమానవుడు-మానిసి, 
తుళు యి [ఇన్సానియ్యత్ | అ్ర్రీ)మాను 

పత్వము-సభ్యత-యోగ్యళ-జ్ఞానము-దా 

కిణ్యము-నాగరికళ-దయ. 

అయి | అన్సబ్ అ]మిగులయోగ్య మైన, 

శ్రమ! ఉన్సళ (హిిఏబదితొమ్మిది. 
ఎ|$యి3 1 ఇన్సిదాట్ (అ.పు] నిరోధము=ఆపుద 

ల-అడ్డు-ఆటంకము. 

ఆయు! ఇచ్చా [అం్ర్రీ] కల్పన-రచనకెలి- 
శయ్య-పాకము-సాహిత్య విద్య, కావ్యపద్ధతి. 

110 .. (ము | _పర్దాజ్. [పా సాహిత్య 

పరుడు-రచనాసమర్థుడు-పండిళుడు. 

త్ర ఢీ వే (ు |_పర్టాజీ (పా. సాహిత్య 

పొండిత్యము-= రచనాసామర్థ్యము- ఖాసా 

సాండిక్యముం 

1౮ ఆటకు [యు (_మీ! యు (_అల్లా, 

అల్లాహుతఆలా [ఆ] టైవానుగ్రహనముండిన, 

వైవసంకల్పముండిన, (మగుట, 

శ్రోత ! ఇక్షిరావా (అ విశదమగుట- స్పష్ట 

అవీలయు | ఇన్సాఫ్ [అపు న్యాయముక్ర 

మము-యదార్ల్షము-సరియైనతీర్చుం 
తగల | ఇన్సిరామ్ (అ.ప్వు నిర్యాహకము, 

-సకవేర్చు-కడ లేర్చు-చేయుట-ముగంచుట 
తీర్చుట, 

౨లడు | ఇన్జిబాత్ (ఆ,ప్రు బంధనము, 
క ట్ల్టు-దిట్టము-నిరోధము-సంయనుము-నియ 

మనుక్ర మము-చట్టము._వయినముం-రీతి-విధిం 

తట్క[8 డు 1_ఇన్ జీవా తెఆవుళోక్ 

(అ) కాలపధకము, 

కా, 
పులు,[ఏ.వ యు] 

లు | ఇన్ ఆమ్[(ఆంవు]అను[గ్రహము- బహు 
మానము- కట్నము- చా సము (ప్రతిఫలము, 

ప్రతిక్రియ, 

తగ ౮6కు! 

కుజ |! ఇన్ ఇకాస్ (అపు) (శ్రిందల-వ్రు 

ద్ధము-విపరీతేము-ఖాయా-(ప్రతిబిం బము. 

లాయ 1 అన్ ఫాస్ (అంపు] ఊపీరులు* (ఏ. 

న్ అఆ జ. అాీీ 

ట్ 1 ఇన్ ఫీరాగ్ (అ.ప్రువిరానుము-పిడు 

దల-విశ్రాంతి-నిశ్చింత. 

ట్రయి | ఇకఫిసాల్ (అప్పు విధాగము, 

వేరుకేయుట-పరిస్కారము-తీరుమా నమ్ము 

తీర్పు, 
ం అా=నీీ 

లయ ! ఇకఫిఆల్ (అప్వు సిస్టపొటు, 

ఆవమానము- బిడియము. కళవళము-చిన్న 

తనము 

ఆతకజి + ఇక౯ఫికాక్ (అ.పు] వదలించుట, 

"తెంచుట-ఏ చూచ నము-విడుదల. 

లు ఆరు 1__ఎ-రహ్న్ (అ) కుదు 

నవిడుపించుట్ట 

లే ఆయి! ఇకకీబాజ్ (అవు సంకో.బమ్యు, 

పట్టు- విరోధము* మలబంధము- బంధము 

ఆపుదల, 

ము 1! ఇకకిసామ్ (అపు) విభాగము 

పంచుట-ఫాగించుట. 

(తము! ఇకాకిజూ (అపు అతిక్రమణముందా 
టిపోవుట-కడచిపోవు ట-ముగస పోవుట. 

౬లో 1 ఇక౯కితాఒ[(అపు) తెంపు-కోత- 

విరొరూగము-విఫెగము, 

జయ ఇకాకిలాబ్ (అ,ఫు] (క్రిందుమోద 

_తాఆుంమారు- షార్చు.[క్రింద ల-వ్య త్యా'నము: 

విఫర గ్రయము-వ్యత్యయము , 

) 6 | ఇన్కార్ (అపు) నిరాకరణము-శా 
దనుట -ఆనంగీ కారము _ఆ జే పము, 

(6కు! 'అంకానా [హీ] మతింపువేయుట= 

చూడు, (యమ! 



వో! 
క్ష? దవ! 

(న 1 ఆస్కర్ (అ] అతిగర్హ్హ్య్య మైనంఅసస్యూ 

కరమైన, 

న న. అంకడ్ _డా...డీ 
(హీ త్రీ] ము లికి. కొక్కెము._ కొండి, 
దోటిక జ్ఞకుండువంకరచిల్ల లేక-చీల-గాలము, 

ల్ో $ అంకఠకుస్ (హా. శ్రీ) ఆంకుశము, 

యాం టో ॥ ఇన్కి_ సార్ _[(ఆ-పుుభం 

గము-భ౦0జనము-వి ధేయత-అణకువ- వినయ 

ము-దైన్యము-దీనత్వము. 

యీ లమ | ఇన్కి సాఫ్ (అత్ర) నూర్య 

(గ్ర హతము, 

యత (యప! ఇన్కిపాఫ్ (అపు) శేరచుట 
- వెల్లడి చేయుట-_"తెలియపరుచుట, 

యు! అంక్నా (హీ పరీ&ీంప బడుట-మ దిం 

పు వేయబడుట-ధరయగుట-తూనిక పడుట 
కొలవబడుట. 

రకు (ఒకు | అంగార్ _5 (పా.పు అం 

"గౌరము-నిఫ్పులు- ఎజ్జగాకాలి నబొగ్గులే 
కపీడ, క-నివురుకప్పిననిష్పు-నిప్పుకణిక, 

ట్ య్ | అంగళర్థ్థ [(హీంవ్టు ఆ౦గరేకు- 

నిలువుటంగీ. 

ఫీ వ | అం్రేజ్ (ఊ.ఫ్యు ఆంగ్లేయుడు, 

తా! అంగైేజీ (ఊ.్ర్రీ] ఆంగ్లేయ 
భావు, 

సమ్మ ప 1 అంగడ్ ఖంగడ్ (పాంప్పుప్రా 
తవస్తువులు- చిల్లరవస్తువులు- పనికిమాలీన 
వస్తువులు, 

౮ (ము | అండ్టానా (వా ఒడలునికుచుట, 

ఆవలించుట-ఊనులాడుట, 

డో ( అంటాయి (పూ త్ర] ఒళ్టువియపు, 

“. అవలింత 

యమం ఆంగువ్స్ (పా. శ్రీ] (వేలు-అంగు 

ళు. (ఎ యయ [నుమా [సొనిం 
దితుడు-_ ఆజడిపడ్డవాడు,) బాపమపు 1 

ఎనర్ (పొ “పెద్దన్నవేలు-బొటన్య వేలు. 

దుంట్యత యాసకు ! ఎ-హహాదత్ (పా) 
చూపుడువేలు, భృవ్బ్బి1ఏయయయన | 

-బదందాంహోనా(పా] (వేలుకొూరుకుకొ 

నుట-పక్చ్పాత్తాపపడుట- అనుతాపపడుట, 

ఆశ్చర్యపడుట, 

ల యివు | అంగుషప్తాన గపా,పు)] అంగుళ్ళితా 

కొము- కుట్టుపనివాండ్రును వేట కాం డ్రును 

(వేలికితొడుగుకొ నుతొడుపు. తొడుగు, 

యాయ 1 అంగుష్క్రీ [(పా.క్పు అంగులీ 

యక ము_ఉాం+రము, 

లయ ! ఊంగుల్ [హీ.పు అంగుళముం వేలు, 
(వే లెడు-(వేలికణుపు. 

పు! ఉఊంగ్రానా (హీ) ఆషేవీంచుట- 

విసీకించుట- నేపుట-అనఇాట్లపెట్రుట. 
న్్ 

టాకో! ఉంగ్టీ (హి. శ్రీ) అంగుళము_వేటు, 

( ల్ టాక -కర్నా చూడు క్కు | 

టో ఆమ టు! అంగన్ -నాయీ| హీ.ఫు] 

అంగణము_ (ప్రాంగ; ణము. ఆవరణము. విడ్తి 

చోటు 

బావ! యయ! యయ! అక్గనా 
గినత్ __గంతీ|[హిి అగణిత మైన- లెక్క లేని, 

అస్య్యం యప్ 1_-మహీన (టా గశ్చేము 

యఆొుక్క_ ఎనిమివవ'నెల, 

(ప 1! అంగూశా [ హీ. ప్వుఅలసన్థము) 

బొటనవేలు, (జం (షయ దిఖా 

నా (హివామహస్తముజూఫపుట. 

తను ! అంగూకీ [హీ త్రీ) ఉయరముః 

(షూ వ! అంగోవా (సొంపు) చిన్నపంచ, 



ఎట 3! 

టు నో 

మానుక స లేకచెక్కు, 

వ ! అంగా పావు] ఉంగువం 

క వ చేటు ము 
(యవ మై (మకు అపకృెచోల ఏ 

ళు హ్ వ్ంటన్రీ) ప్టము ఆతు ! అంనెక వాం, అన్నిష్టమ్యు 

కుంపటి క్ 
ల 

(౮! అన్నా (పాత్ర చూడు. ఆ! 

ఉట! అనన్నాన్ (పావు మొలిపనస 
(పండును) . 

వా! రన్నీ (హ్ 
సో ॥ అన్వార్. (అపు, (ప్రకాళమ్యు కాంతి. 

వ క 

ల్! అన్వా*-(అ. క్రై న్స్, ) విధములు , తేగలు 

విధములు, ( (ఏ, వ ట్ల 

మం! అన్వట్ (హీ, త) గౌలిబొటన్నవే 

లిన జ్ఞైలమ స్రై,కులుకు హూయలు ఒయారము, 

(ల్ ( ( అనోశా ( 

లతాన్స కొల ది, 

శ్ వ 1 అన్వర్ (అ) అతిప్రకాశమానమైన. 

(యం ! కఅనోఖా (హ్రిఅవూర్వమెన్స్నఅసా 

ధారణయమెస్తఆరుదైన 'ప్రల్యేశమై మెన్క వేజయినం 

ల$ | అవల్ (ప్రి మాయి (ప్రసవకాల 
వమృందుప స్త 

ఆ! అన్చార్ 

వలు (ఏ నో న. 

లీ! ఊన్ హత్తర్ (హీ) అయవదితొమ్మిది 
జ్జ [ ము్ర 1 ఇన్ పొచాష్్ (అప్పు పడగొట్టుట, 

'పాడ్తుకేయుట, నాళము ష్ 

గా కోలే | ఇన్చిజామ్ (అ) ఓడిపోవుట్సప్వా 
పోవుటుః 

త) దాది, 

(హి అనుచ్చిషస్ట్రమ్యు ఎంగి 

యవ్యుల | ఇన్సిమాక్. (ఆఅ) తత్పరత ఒకా 

నియందుతగిలియుండుట. 

త్రో! అనీ(హి. (క్రీ మొనకొనసాళ్ళిముబ్లు" 

బ్ర [ఆన్న న్ (గ పంద మ్మరి, 
అసో  అనీస్ (అపు చెలికాడు, నంగాత 

“గాడు 

బ్ర సే + అనీలాపన్ (హి,పు) "చేలతనము 

అమాయికము*ః 

ఏ! ర్డీ మ. ర్డీ టర రన్స్ల్లీ ఉజయెం 

ఏ! [అవాఖిర్ (ఆ)అంకము, తుద చ(ఏ-వమి!) 

ఆవే + అవాయిల్ (అ,స్పు అది'పారంభ 

మ్సు మొదలు, సాలే | | _ఎ.-ఉమ్ర్ (అ) 

జాల్యము-చిన్న తనము, 

ల్ ॥ అవ్ బాప్ (పా.ప్రుపోకిరిధూర్తు, 

(ద్రిమ్మర్సి రంకువాడు వ. దుర్మాన్దుకు, 

హి ॥ అవ్ చాపీ(పా. శ్రీ చ) దుర్మాద్దము. 

నబుండలమారితనమ్హుపోకి రితనము, 

లబ! ఊప్ (హి) (ప్రకాశమ్చు మెటుప్పు 
"కాంత్సి మెబుగు అందము. 

లవెఫ | ఉప్ -చీ(హి+ప్రుకట్టాయితుడ్సు కం 

చుక్షితుడు శ సైంత్రు నృృుములు ధరిం-చచినవాడు, 

ల్త్రి! ఉఊపర్ (హ్) మాదైన బయట్సళవ 

షా వళాగమ్య్పు మిదు,ఎర్కుువం 

యీీశ్ల్ర లాల లే(హి్ ఒకదాని వైనొకటి 

దొంతిగ్యాపయిపమిును నిరంతరముగా. 

త్తి 1 ఊఈపరీ (హీీశై, మోద్కి వెలుసల్సి 

బయటి పరాయి్యి ఇతరుడ్కుపక బేళి. 

కా యం! ఊత్ “(హింపు) శుంకుడుమూఢుడు, 

(టైహ శ్రనౌరి అనపత్యుడ్డు అసపవిత్రమ్సు అ 

మ౦గభే ము. (లాభము. 

ఏ! గీత్. (హి. ఆ) ఆధిక్యత ఫలమ్ము 

. ళీ; ఇ” తాద్ (అ)నసమ్మదీయులధ రాత్రి 

ధికారుల్యుచుహమ్మదీయబుసి, శతుస్త్రయము, 



లు! 
లి 

003! 
పలచన నకప్రతో రతన యును ప నతననననును నను ననన చయల చయల యనుక

ోతయ తనొక కుునుతనననుడువుయునతను నునన నతాతపనులుననపముతుతువొత
నననలుకానుానకోలసాంన పతా చనయ నయనా నననగామ యను వర

ునవానానన 

ల ! జొతార్ (సం.వు) అవతారము, 

య! ఓట్ (హీ. త్రీ) అడ్డము తెర్చువాటు, 

నీడుశ గణము, ఆశ్రయము ముఖవ(స్ర్రుమ్ముమ 

అుగ్పమాట్తుముసుగు, 

నులుగుపడుట, .వమ౦ల్సది , 1_పటాం 

గ్ (హీిని*గ్ధక మ్కువ్యర్థము, అందిపొంద నిదె 

లో 1 2₹ెటక- (హీ) ఉడుకు 'తెరలుట. 

(తు! బొట్నా (హి) ఉడుకుట్కకాగుట, 
“తెరలుట. 

టం | ఓట్నా (హిిరమీంచుట,అడ్డపడంట, 

కాపాడుట, ఏకుట్క (పత్తిలో. విత్తులుతీ 
దము; ఒడిపట్టుట్ట పట్టుకొనుట, (కుపెల్టు. 

బాటం! ఓట్నీ (హిం) పింజనమ్ముదూదే 

ఠి | అవుజ్ (అ.ఫు) ఇ"స్న్యత్యము, ఎత్తు) 

ఛిఖరమ్యువృద్ధిటర్చ గౌరవమ్ము అంతస్తు, 
మన్యాద, వెళ్త నము, 

సమం | ఊజడ్ (హీ) పాన్కుఅ ధ్వానమ్మువీడ్సు 

నిరన మెనది, నాశము, 
జ్ర ఇలా ఫి 

(వమ్ము | ఊజడ్నా (హి) పొడగుట్టనో 

మగుట్మ చెడుట. (గించుట, 

యు 1 ఓజ్నా (హి పడపోయుట్ట ఓడి 

(రుం ( ఒరయూ, హిజఒజ్జ ఉపొధ్యాయుదు, 

జోస్యుడ్కు రుం గాడుజాణ,. 

తము తు! ఓష్డీఓస్ (హీ, త్ర) 
పళునుఐపొట్ట్రకడుఫు, పేగులు, 

కసం | ఓయుల్ హి. శ్రీ) నూడుత్రు_ | 

ము | 1 ఓధా (హి) అల్బమేన్యనీచ మైన 

స్వల్ప మైన పనికమాలిన "తెటవిమాలినృతు 

చృమై సృవట్టి, ఏదృలోతు లేని, 

9౧ బ 1౨౮౩! ఈద్ ..విలావ్ (హీ.పు) 

జంగుపిల్లి మారవు, (నీటివిల్లియనికొ ందర) 

[౮౨ | ఊదా(హిధూమవర్టమ్కుపొనవన్నె. 

ల (1 ఒర్ (పా, శ్ర్రీఓజ-మేర-అంచు-కొస, 

('ప్రక్క_- దిక్కు.- 'మొందలు-అది- పతకము. 

సశకు,పొతదము_సంఘుము. 

భరిస్తా ఏ (_ఛోర్ (హింపు) ఆద్యంత 

ము-_-తుదమొుదలు. 

ఏ 1 జార్ (హి మరియు- ఇంక- ఆడవ, 

ఇకగముఎ పరాయి-[క ర్త్హి- ఇనువుడా మీ 

వ లి.ఉపరి;అల్లరియు-ను, 

ఏ౨! చెరాద్ (అ ఫు) అవ్బక్తులు- జప 

ములం, (ఏవ ఏ) ) 

శ) | అవురాక్ (అ, పు) ఆకులు- పత్రములు 

"శేకులు, (ఏవ లం. 

ట్రు-సలుచదగ మైన- దదువైన- చతుర మైన" 

(6 ఏ 1 ఓరా 1 (పొంపు దిబ్బికుట్టు- అంచు 

మడచికుట్టినకుట్టు. " 

అనీ (7 1 చెరంగ (పాంచ) సింహాసనమ్ము 

గద్ది నంట లలన ఎవ్ేపము.” 

నరాచపుండు. 

ళ్రు' ఓరి (హిం స్త్రీ ఇంటిదూర. 

ఉలి లది) 1 ఓ శేధోశే(హిఇమగు 

ఫపామయకు-దుట్ట్యుప్రక్కలు-ఇటునటు, 

న. ఓ ఢ్నా (హీికప్వుకొనుట- వేసుకొ 

నుట్కదుప్పటి-ప నృడము-అంగవ(క్ర్రుము. 

త్ | ఓధ్సీ (హింత్రి జల్టియ-ఓ ఖ్లై- 

ఉత్తరీయము, 

|) ం! ఇజార్ (అప్పు అయుధములుం 

పనిముట్టు-పోపములుం-దోనములు-అపభా 

ధములు(ఏ-వ్య్ర) ౨) 



లీంం! 
ర్0 (ట్ర! 

వా కా 

రు 

'కాయము-మం-చు, 

,మంచు రి 
హి్రీ 

క్ష? సయ పదున్న (హ్ 

సిస్టపడుటి- దర క్ష జలకగ్దుటు- 

'శేరుకొనుట. 

టు! ఉన్హిచూడు ల! 
లాం (1 కసిన్ (హీంఫు; పజ్ఞై- -లెలివి- 

ఛ్రగ్యసు మ 

క. జానా (హ్,  బయతళో 

మవచెందుట.-నివె వ్వెరపన పనుటం -తోట్రుప పడుట. 

1్టాల్బ టు న. (ఆనాహ్రిస్కృ 

భక గ 2 

టో ్ర (1 ఇ₹ెసర్ (సర పు)అవస రము-కాలము, 

న ( ర్ట హిత) శైయస్టా ఆవు వెయ్య 

క్ | గ. హాత్రీ) . ఊపరము-పొాకునే 

ల-పండనినేల-చవిటినేల, 

గు ం1టసా (హీ.పుు అవ్చ త్తి. లేప-కరడవ- 

సారివంతు య స 

యము! చసత్ (అ. శ్ర్రీమధ్యస్థమైన-నడిమి, 

మథ్యమమృుస; ా లారర, సామాన్యమైన, 

అవటం! జాసాఫ్ 
"వేర్నుఆలవాటు, స్వభావమ్చువ వర్ష్యసమ్చు లకు. 

ఇమ్హల్కు 'సతుతులు! హీన మం 9) 

(ఆ ఫు) గుణములు, 

దుఆ, | జాశాళ్(ఆ.త్రీ (శ్ర) కాలములు, "సమ 

క్ “స్టీతిగతులు, జీవనముుఆయు 

మ్యుఅధికారము-సామర్థ్యము! ఏ.వయితి 9). 

త్ యు, (బీ (పొ "కాలయా 

పనము-ఊపజీవనము జయగుబాటు. 

యం 1 ఓక్ (హిం్య్ర్రీ) డోకు-ఓకర-పుడిసిలి 
తోనీష్టుతాగుట. 

అత 1 ఊక్ (హిితప్పు-పారపొటు. 

చస్తాడు. ఏ 1 ఊశేచూకే (హి అప్పుడ 

ప్వూడు-కదాచిత్ -మరచితప్వుల= 

(టం! ప. సము ము-దూసీ,తము-* 

ద్రం! ఇాఖ్సద్ (హీం్రీ) ,) చొపధము. 

శు | ఓఖ్టీహీ. త్ర) రోలు ఊ లూఖముం 

(యం! జ (హి ఓఏళరించుట, వొ"ంతి 

జేయుట. 

(కం | ఓ గా[హిరుచిహీనమైస్సనో స్పని, 

లో నూ. శెషన్ (హీ.పు] ఆవగుణము-_దో 

పము, 

సరు పెదు 1 ఇాస్టట్ - డ్ [హి అవఫుళ 

ముం దుర్దటయమెన్స పోరాని, మిజ్డు పల్లమైను 

ఎగుడుగెగుడైన, 

లీ౨ (| ఆవ్వల్ (అ) (ప్రథమము-_మొద భిబైఎ 

ఆగంబము- 1 శంస్ట. మైనం 

న. ట్రాలీ !- స. తత పత 

చానా(హీ] ప్రేత సంస్కారము వేయుట. 

ఏ 1 సీల్ (హి, పు] | పతి-మాటు--నెబ్లం- 

అప్పగింత, కదవ=* తౌక ట్రు-తెగ-అడ్డము- 

ఫూట-వూ-బి. 
గ 1 సలా (హి.పు) వడ *ట్టు- వొావచాంయయమ- 

కలకండ నేసీనలడ్వము-( (మ లీి (సా 
ం! మా శ్ క్ 

“నౌ, శ్ రె చల్లారట. 

$ 1 ఓలా్యహి. య. 

చే మ్ 

య్! ఎఫీ1-ఎ-ఉనాన్ స్ | అ) 'నంతాన 

వము- తవం |, క సాక (అ నభ రా. 

సంతానము, 

టయిం ! ఓల్తీ[పాం్ర్రీ) ముంజూాయం దూ, 

లీల ! జెల్ఫాల్ (ఊఉ. దుర్భావ 

లు-పళరుషుములు-టా ద వ వి సములం, 

(0, | ఓల్మా (6, ఫు] + సక కేసివం 

మాంసము, 

తానమ్సువంళీమ్సు 

వెన 



క. 
ర్ లలి! 

ునువనపనన తక తతత ననున నునన ల వనననునచల తలలు న
ననునుకునూతానానున నముకము నునన ననునకుకా న నానన నటుతిచనుమానినముమకతానాకనకుటన

తతలునుతు కకత నానననితనకు నగారా ననన నానననం 

4) | బెలూ[హిఆసాధాకణ మెన్భకొ త్త 

యఖన 0 ! ఉలూహీయ్యత్ (అత్ర) అధి 

కలనత-| శేష్షత. 

లి టై [అపు] నుహాత్ములు- 

రత. కులు_నవంవాసులు-బుషులు-మును లు= 

ఛక్తులు-(ఏ-వ ఎ) రుం! ౨4 | -యె-అల్లా 

[(అఎభగవదృ క్తులు భాగ వతులు, 

యిం ఎఎ ౬(థ్వం1-యొ-దౌలక్ (ఆెప్రళు 

వులు-దొగలం-గొప్పఉ ద్యోగ స్టులు. (కులు. 

లం! అవ్వలీన్. [అ] మొదటివారు-ఫూర్వి 

లీ ఉఊన్ (హి. ్య్ర్రీ] ఉన్ని "బొచ్చు. 

టా ఆటు! ఓనామానీ(హి.(క్ర్ర్రీ ఓనమాలు 

ఆచంఛము, | 

యత్ర! ఊంట్ (హి.పు) ఉప్ట్రముజఒంటకె 

ఏక్ టే 1. వ్ (హి.ప్యు ఉన 

ము, మువ్వున్న్నె లొల్రు- గరాకీయను 

ఆఫ్రి కొన్చుగము!), (ప్ యత్ర (.కటారా 

[హిిఒకము( జ్లవెట్టు, 

౮౮౦, | చెటానా(ఫ్లూ "తెరలించుట-ళాడి 

కించుట-సులటుగ జేయుట. 

(య ! జెంట్నా (హీ) తెరలుట-మరగుట, 

"కాగుట _.ఉ డు కుట, 

యేం! ఊంట్నీ (హి-త్ర్రీిిఆడుజంయె. 

శ్రే! ఓంశ్ (హీి,ఛ్ప])ఓవ్టము- పెదవి. 

వ ప 
మమైన-స్ట్రత్ల జ్ర 1__నీచ్ హీ) 

ఉచ్చని చముఖు ఎచ్చునగ్దులు. 

(యా గ. ఠతిలవా (మ్ ఉఆ-స్బమైన-ఎ త్రీనపొ 
అతి 

చొంజూా 

అజ బవ సరో ఖో జ బ్ * 

డున నె ద్దధ్వనిన ల వ్ప్గ గా 

(లు (వ (సున్నా (హ్ కృునశ్రాక్ష 

పోవుట-చెవుడునలిగియుండుట, 

టో తాం ( ఊంచాయీ (హ్. శ్ర్రీ)ఎత్తు, 

ఫాధుగు-ళు "స్నత్యము, 

(ఇయం | జొెంధా (హీ) బోరల-క్రిందల- 

తల[క్రిందైస-కుంళుడు 

కగు ] శ్హెం 
తటాభతో యజ్లాయాయేం | 
ధీపేపానీఖో(్రీఊ) కుంఠ- 'కెలివిమాలిన 
వాడు, 

౮(యఏ, ( కౌంధానా (హీ) బోరగించుట 

తల్మక్రిందు చేయుట -ఓడగించుట-ఒలుక 

హోయుటి, 

శవం | | ఊంఘ-జంఘాయీ(హిం్ర్రీ) 
ఇ తూగు-కూరుకుకూటు-ని(ద్ర= 

స. కూరుకు 

ను వ ( ఊంఫఘ్నా (హితూగుట- కహూరుక్ 

పాట్టుపడుట-నిదించుట. 

(ర గ్ 1 ఊయాం (హీ) ఆశ్షే-అజేరీతిగా. 

టో! ఊని హి ఊన్ని కేక బొచ్చుతో 

“నేసిన. కాంకవము, 

నూ. జశెహామ్ (అ) (భ్రమలు-ఊోహలు- 

జం ( తలంపులు (వవ ప, 

వమెం |! ఓహో (హి ఓహూా-అిహా, 

యేం యం ! ఊహీంయా (హ్రీ ఈ! 
శతా! 

5! ఒనవా (ప్రొ ఓసాోే!! 

యశ ! ఇహానత్ (అ. క్రీ) తరస్కారమ్ము 

ధిక్య్కారము-స్పర్థ-పగ = 

తా! ఇహీీదా(అంఫు, మాద్దద గృనము,(తో 

వజూ పుట. 
వీ గ్ ఆశీ లాలి ణి 

రయి ! ఇహ్హిజాజ్. (అపు గాలిపీచుట- 

చలనము-కదలిక 

+ ౫౫ 1 ఇహ్వీమామ్ (అ,ప్పునిర్వాహక మ్సు 
సవరణ- ఏర్పాటు- కట్టుదిట్టము- విజారణ్య 
జాత-ఎసదిలము. 

ఎఖ | అహ్హ్ (అం-పుజనులుంప్రజలు లోకులు 

కుటుంబికులు- పిల్లమేక- భార్యపిల్లలు- ఈ 

టుంబనుఎ భార్య - సవావాసి= యజమాని 



త్రు్యత్ల హా! 

యజలడాత్సేమాల్రతా. |.ఎ-హీర్ ఫాంస 

సత్ అ పంచాణులు-కేతిపనివార-బత్తు 
అనె 

టం, న ఎభిద్మత్ పొడ 

ద్యోనస్టుడు. లీ ఎల్రితి!.. ఎ-దవల్ , అ, 

సంపను షల టు. జం టే లత! వ 

/అ,సుఖలోలులు, బ్ర) లల ( షే. 

చాక  హీ.ప్పృమాళ్చ్ళ భాస గాగలవారంఖా 

ల్రోలీతె 1 ౪5 జ్ (అ) 

అక్క కనలవాడు-_ న్వప ఊమోజనపరుడు, 

గే ఎత 1. ఎ-కలమ్, అ,విద్యావంతులు, 

ఎక ఇతె !-ఎ-కార్ (ప్రొఉద్యోగస్టుడుం 

పనివాడు ం్రవెో్యాయస “గాడు 

అ (య ంలీలి [-ఒ-కయాల్. (అ)పెంఛ్రా 

వ డ్జలు, 

అతి 1! ఇల్లా 

స న. 

కన. అహాలియ్యత్ అ. ఆత) మో సత, 

ష్హన-కో లీనక-స్ఫ్ట్యక-దా క్షీణ్యము, 

శ ప పెం్రాము. 
దీజతలయ్ని! అ మా నీ (హ్ ) పహ్ాొ 

యక౭జు-కులు క్ర చక స 

4వ 1 ఆహమ్(అ) ముఖ్యమెన- ఆశలత్య మెన. 

టైటవె ![౮(వతె | ఇవ్మాల్లీ (అపు 
అజాత అలసము-ఆలస్యమా_ అశ్రద్ద,ఊ 

-పేషఅలమ్యము. స 
ఎఖ! హే (హి ఓపహాగ్! 
వానల 1. జమరేపంగ్ (హి ఓసాలపనో, 

పసదదంతులు, 

ఆకు ;ధ్ధ్రంసము-నాశము , 

॥ అహీవ్ (హాంపు) నోపాలురడణు పనుల 

కాపరి.గొల్ల, 

౬. అయ ,పాె ఓంసీరి 

బట! అయాల్ (హింత్ర్ర్ట్రి శేసగమ్సు 

జూలు , వండు ఎక్తలు 

యథ్లి! షన్ (అస్త్ర) ఆన కౌరము 

-బిత్తనము, రాజటేకము. 

శ నే! అయ్యామ్ (అపు దిసములు, కాలము 

బుకు దినములు నెల పొద్దుట ముట్టుదినము 

ల్కు (ఎ-వ; బం 

అట్లు 1 ఈతిలాఫ్ (అ.వ్రు వరినయము, 

సహావాసము, న్నే హాము, 

వ |! ఈళతర్ (హింస సీచుక్కు".ర్వి స్టా 

సల్లు ! అయిత్వార్ (హి,ఫు) ఆదివారము, 

. నారము, 

ల్ల! ఈసార్ (అ.పు స్వార్ధ త్యానము, 

న. “కారబుది , ల స్టగమా, 
థి] 

యయ! ఈజాబ్ (అపు) అంగీకారము, 
నిర్టారణనిశ్చయ నువ్వేయుట, నిశ్చయము, 

లస ణా (యో 1 __ఒకుబూల్ (ఆ) 

ఉఊభయారంగీ కారముల్కు (సేపుణాంగ్ కొర 
ముల్కు (వధూవయల 'సల॥) 

లా ! ఈజాద్ (అ.పుక్రొత్తవిపయమును 
ని పెట్టుట నవీనకల్పన నూతనవిప యము 

ఫలి న్్ ఈథర్ (హి) ఇక),_డుఇటు. 

1౮స్లు 1 ఈజా (అత్రి) బాధ్తదుకఖళ్పు 

కష్ట్రమ్చుకీడుు వీడ, (యుట, 

న్ ( ఎ $)న్ల | కనా లు వృద్ధి ఏక వచే 

లేనే ! ఈజాజ్ (ఆపు సంగ్రహము, 

సారాంళము, 

యర్తాత్ల సలి! వీరాఖేర్5 (పుత్రీ) 
ఇచ్చిపుచ్చుకోల్కుపరివర్తమ్ముమాస్పు. 



ఎల్ల! 

ల|త్లో! ఈళశాద్ (ఆ,ఫ్ర) అఆతేపము, 

లకీ! ఈరా౯ (పా.పు) పారసీక బేశము 

. 1 ఈరానీ (పో పారనీకుడు, 

(ద ్లీ ॥ ఈశా (హి. శ్రీ) -ఈస్జ్యము. 

స. ఏడ్ (హింఫు) గుజ్జమును పొడిచితో 
లుటకై ఆశ్వికునిముడిమలకుండుతో (త్రము 

ఆశ్వికులపా రి (త్రములకుండు బరిముల్టుు. 

ఆ ! ఏడీ(పా-్ర్ర్రీమడిము పాదమాలము. 

లహ ట్విట !---ఏడియాంరగచ్నా (హి) 
మడిమలు నేలరాయుటు, విలవిలలాడుట్క ప్రబ 

ల తయత్మముకోయాట, 

తల్లీ | ఏజిద్ (పావు) ఈశ్వరుడు, 
(మూ |! అయిసా (హి్రి ఇట్టి ఇటువంట్సితఈ 

లాటిిషఇట్టుఇంకు ఈకొలది. 

న. ఐసీసీ కర్నా 

' (హూ ఉఊ-చ్చనీచములాడుట్ర, బూతులు 

జోకుట, 
లయము | ఈహపెకా (సంపు) ఈశానుడు 

ఈశాన్యము (దిక్కు) (దేవుడు. 

సామన్లో ॥ ఈవస్వుర్ (సం,ఫు) ఈశ్వరుడు, 

టూ ఏష్యూ (ఇం) ఆసియాఖండము, 

ఎద ! .ఈసాల్ (అ) _పేవణము-పంపుట, 
| న న స 

త్తు! ఐజన్ (అ)ఫూళ్య్వోకృము యథా వూర్వ 
ము_అచే-పఫున-మరల-_వెది. 

యు! ఈఫా (అస్త్ర) నిర్వాహకము-నెర వే 
ర్పు-తీన్ప- చెట్లు బడి-సిద్ధా-అనువర్హృనము. 

అతనో ఏక్ (హీ) ఏకము-ఒకటి-ఒక. 

టె టంట లే అననే !.__.నసున్నా -మా 

న్నా (హి బొత్తిగానంగీకరింపకపోవుట. 

ఉం! యు !-ఆథ్ (హి ఒళటియరా 
కొందరు యయ !తయ్యా |! -నయ్క్ (హిం 
ఏదోఒబకటి-ఒళఠానొ కరు, 

ర్తి లు 
నీ 

ణము ఒక్కసారిగా అకస్మాత్తుగా, 

అశథాత్తుగాం (టము-స మ్మెః 

కు ! ఏకా(హి.ఫపుఐక్యము-ఐకమత్యమ్యుకూ 

టాాబిక్క్సు |! ఏకాదసి(హి.ప్త్రీ్రీ ఏకాదళి 

శరన . ఏకాయకీ (హి చూడుజ ఎను | 

(జై ! ఏకట్టా (హి చూడు (షి! 

ల్లు 1 ఏక్లా (హి) చూడు కత! 

ఎటు! ఈఖ్ (హిం్య్ర్రీ) ఇమువు చెడుకు 
లనీ! ఏల్ (అపు) కొండగొ జ్ఞ,కణితి 

(మృగము) 

ఆవాల! ఏల్-వీ (తు.పు (ప్రతినిధ్ధిరాయ 

"బారి రాజదూతుప రార్థవాద్ధివార్తికుడు. 

వనీ! ఏల్లాగే (హ్రీ ఇదిగో ఆశ్చర్యార్థక ము. 

లల్ల 1 ఏల్వా (హింపు) అగరగంధపు చెట్టు 
ముసాంబపు చెట్టు క లబందనార, 

(స్ట! ఈమా (అం్య్ర్రీ)ీ నూదన్తసంజ్ఞృసైగు 
' ఇంగితమ్రుఅజ్హ్రై అప్పణము. 

లలా! ఈమాన్' (అపు) తేమ ముధర్మము 

వతమ్మువిశాాసమ్ము నమ్మకము అక్స్పొాయ కాక శ్రి 

ము యథార్లము,న్యాయమ్సు నీత్కిపరమౌ 
ర్ధము ల బ్రతానీ 'ఆదార్. (హ్రీ న్యాయ 

స్థుడ్రు నమ్మకస్థుద్సు సత్యవాద్సి నీతి 

మంతుడు యొ బలీ 1_దారీ (హీ) 

య'థార్థతృ ధర్మప్రవర్తృన్క 'సత్యవ_ర్తనమ్సు 

నీతిపరత్వ ము, 

ల్రోజీ! విమన్ (అ) అభయమ్పుశరణవపే. 

లశ! అయిమ (అపు) ధర్మమాన్యము- మా 

స్తం 
లే! అయిమ్మ (అ) మతాచార్యులు, 

(ఎవ (4! ) 

లా! ఈం (పొ ఈ. ఇది-పీని 

జట్లు |! ఈంట్ (హీత్రీ) ఇటుక ఇష్టిక+ 

ఏటా లట! య లెలట్లు 1సేఈంట్ 



త్తు! 
కళ 

ళీ ఆకర 

బజానా (హీంత్రీ) పాకుబడుట, ఆధా 

చా 

వు! ఐల్ ( హీ, శ్రీ) నీలుగు, వెనృవడ్, 

న రుస్తుపొగరు 

హే! వఐతన్ (హీ (శ్రీ పెన్సవడి, 

నుల్కికడుపునొప్ప్రిళూల. 

(ప్లు | ఐత్నా (పా) నీలుగుట్పుబిగియు 
ట్న వెనబడుట్స మెలిక పడుట నర్వించుట, 

(తుక్తుట్ట పెన వేయుట్సవడి వేయుట్సబిగి- 

యించుట్ట మోసముశవేయుట్రఒడియుట. 

తోలే (ట్లు ! ఐయాతానీ (ఆ) ఫీకలాట్ట 
అనో జారి 

గుంజులాటుజళడమ్మపోట్టాట 

ఇ గ్చాముగ్రైఇగ్రులాట, 
, ఇల్టిగ్టులు, 

(యట్లు | ఐంయ్నా(ఈంవ్నా(హ్రీఇస్టట్స 
గుంజుట్కలాగుట్కబిగించుట్కు అప్పగించు. 
కొనుట్కుఉాక్తరవాదియగుట, 

ల్ చ ! ఈంధకా (హీ,పు) ఇంధనము, 

జ్ అతా. అ ఆదినూ 1 

వంట చెరుక్కుక _క్రైలా, 

౮ విట్లు ! ఐండ్నా (హి నీలుగుట్సబిగియు 

టృకూగిపడుట్క పొ ర్చాడుట సోమరి గా 
నుండుఖకు, 

యా పల నం. ఐండ్వా,ఐంధ్వీ 

(హిం్య్ర్రీ) చుట్టకుదునుకల దుట్ట (బరువు 
లుమోయువారు. "నెత్తికపెట్టుకొనునదిఎ) 

ఆతి ఆస! పిండీ బైండీహిట్ర్రీీ 

ఉఊచ్చన్ చముల్పువంక రటింకర్త మోటు 

పనికిమూలి నృతుశ శృమెన, 

క ఆయు! ఆఈఆయాన (పొ, ప్రుదర్బణమ్సు అద్దము, 

ల. | --దిఖానా (హీ వం గణం 

దోపవుములు వ (న్నా దయులు, 

బ్రాం అలనే షి 1_-బాతి౯ (ప్రా నిళ్మల 

లీ! అయివాక- (ఆ.పు) హర్మ్థము 

రాజనృహమ్సు సగర్ఫుఆస్థానమ్యుకూటమ్యు 
సఫామంటప ము, 

(1) 
ఆ (అ.పుఇదిటారదు వర్ణమాలలోనిమొదటి 
యతురముయొక్క_ దీర కూపమ్సు ఆకారము, 

శ ఆ(హి్రిర్హా పావురములనుబిలచుట యంద 

గుధ్వన్యనుకర ణము "రాగాలాపమునకును 

సుతికలుపుటకును నుపయోగిం పబడుస్వ 

రమ్గు. 

జ! అబ్ 5 సాపుఉటదకము, నీళ్లు[ శ్రీ [మూ 

"'మెటుంగు వజ్రుమువెంచలగు వానికాంతి 

"లేక నీరు మర్యాద గ "రవమ్సు పహ 

క తి వెంంచలగుచాని పదను 

ట్కు ఆ! -ఆబ్హల్నా (జ దిగ 

'జెమటలుబోయుట; సిప్పప పడుట మిక్కిలి 

చిన్న బోవుట ంం ఫే వ. ఊతర్నా 
(కా నీకుదిగుట్టపదును వెడుట కాంతికగ్ద 

)కాంళ్సి, 

ట్య మూనభంగమగుటం్రాంయి టం పంత 

హామర్ (పా.ఫు) కెంప్రసము ద్రము. 
లట ౪ [ఎ ఎ-బా రాళపొ.ఫు)చాననీరు, 
య) అలి 1 వవాజ్(పా.్రీ త) జలక్రీడ, 

ఈదులాటాయిి టై _ఎంబస్త (పావు) 

నిలచియున్న నీర పాజనినీరు మడుగు నీయ 

[ఎంబ 

కా.పా.పు అమృశము యాట టీ ఆ|పాపీ 

(పాత్ర) నీళ్ల చల్లుట పొలమునకునీమక 
ట్టుటకు ఒక రాజ్యాంగము, రాజ్యాంగ మ 

+ నియొకకాఖ్యజల"ే సచనకాఖం 

ఉట ఉ|-తాబ్ (పా్ర్రీ) (ప్రకాశన్సు 

'కాంత్సివైభవము-ట్ర (యి బి.ఎ జారీ 

(పావు) పా అడునీకు "కాటువు వాంగ, 

-గాజ్రుఅద్దమ్యుము ౨చుగడ్డ-(త్య ఎ 



యు! 

వసి భా ఎ-జూ. (పా.పు) వీటి నీరు 
కాలువ-ఏజుల_సి షా ఆ|-ఎ-జోమ్ 

(పా, పుకహాయమ్ముమాంసరసమ్యు యూ 

సుము-్మమస్టు య ఎ-చమ్మ్(పా, పు) కన్నీ 

రుం (ఫుల! చథానా (పాం) పదు 
ను పెట్టుట, "నెజుగు బెట్టుట- 

ఆ మా ట)-ఎ-హారాక(పా, ను న్య 

ఆ పతుపుకన్నీరు-య (లమ ఉఎ .ఎ-సాయా 

5 (పా.ప్రుఅమృతముల్ట గామి |-ఎ-హైౌ 

వాన్ (పాంపు) అమృతము- (షి (|.ఖాన 
(పా.పు) నీళ్లే యిల్లు జలాగారమ్యు మదగు 

దొడ్డి లది. య|-ఎ-ఖిజర్ (పా.పు) అవృ 

తము-ర్రమి(ఎ1-ఖోర. (పాప) పాన 
పాత్రము “స్టాలిపంచపాత్రము- 

30 దార్ (పా)నీళ్లవాడ్యు పదును 
గల మెటు6గపగల, కాంతిగల- 

ర్5్ 

ల యి!౮ ౮ [దార్ ఖాన (పాొపు. 

చలిపందిర్శి దలిేందర్శ(ప్రపృ తాంగుటకు మం 

చినీళ్లు ఇచ్చుచోటు-యియిల (ఆ! --దస్్ 
[(పా,పుుశౌావయము, ప్రకూలనమ్ము కౌ-దమున 

యేననీర-ఆ౮ వాటి ఆం టం 1 లేనా 

కర్నా(ఊ) మలవిసస్టనానంతరము పకా 

లసమువేసికొనుటకు. నీరు లయం |ఎ- 

దం దాం(పొ.ఫ్రఒజకవిధ మైనదాడిను పండు 
ర ఎట !-ఎ-దహాన్ (పాంపు ఉమ్మి 

వొల్టు-రె ఎన్లీలల !-దీద-(పొళ న్నీరు 
గల్ప ఏడ్చుచున్నవ్యసనపడ్సు అళుంవూరిత 

“నేత్రములునలట్యు రెతన్లుతలఆ 1-ఏద 

పోనా ఉ)కంటత డి పెట్టుకోనుట్ట ఏడ్పు 
వ్ త్ర 

న 
సుముఖ శాంతి మర్యాద మూనమ్యు పి 

య! 

ఖ్యాత్తిఘనత(యధి...త్చ తం [ఉల 
ర్నా-లేనా (ఉ) మానళ ంగముశేయుట్ట 
అవమానపర్చుట, సిగ్దు పీయుట- 

శ “జ. డే 
ఉంటు ఉఖ వూ. 1_పర్ పొనీ 

న (“అంపుట్కు దూడు 

వ్ బా [అను పదము, 

ము- న. / నా. ! పన 

డున్చ్కుప్రవాహజుయ దుకూలమ్సురవ సెబ్లా- 

బ్ర) య [-ఎ-జర్ (పాంపు) బంగారు నీరు- 

అలల) టి . జులాళ్(పా. పు) నిర్మ 

లోదకము, 

ఎయు వ పునిర్ష్య రమ్ము సెలయేరు 

యయవ్యొవప న్ స్వ్పునీరు 

పానీయము శీతలపానీయముు తీపునుప్రులు 

సునుక లిపిని సిన చల్లనిపొానకము,, 

య్బమంట్తా 1_ఎ-ఇపఎత్ (పొ.ఫు) సారాయి 

లీ క్యు 1_.కార్ (పొ.ఫు) శౌండికుడు, 'సోరొ 

యివండు వాడు, గ "ండ్ల వాడు సారాయిలేక 

కల్లు జమ్మువాడు ట్ర, 6, 1-కారీ(పాం క్రీ) 
మద్యవి[క్రయము.క ల్లంగ డ్రిసారాయి-వెంద 

లగువానినిశేయంటు అమ్ముటయున్వుఒకరా 

జ్యాంగమ్మవుద్యవిక 9 య ఇాఖ్స, 

మనమ (-కవ్(పొ పు)నీష్లుబేదువాడం. 

తట నా 1 ఏశాస 5 (పొపుఅమృతము 

యామ్యినట _ఎంగోక్స్ (పొపు్రుమాంసర 

సము,ల్యకంఎ ॥౯ (పొంపు) జలాశేయమ్ను 

మడుంగుసాలెవానికుంచియుకుంచె.. 



ర్ం స్ట 
యు! 

ఆవు! -గ్న్యపాంవు) అద్దమ్ముగాజ్యు పా 
నపాత్వంిమ్యు వ్యజైము. జట ఆ'-నాయ్ 

ఇ 

వాలని 

కర “పొ.పుపాదరసము వెండి నీరు 

(పాత్ర) జలసంధి.రె టో య|-ఎ-ను 

+ 
ఎట ౪ '-ఒ-కాబ్ (పాత్ర) (పకా 

కమా వైభవము. _|ఎఏ 6౨ 1-ఒ-దాన 
పాం యి ..ఒ-ఖుర్ (పా.ప్రుఅన్న్నో 

దళము. 6 (_ఒ-1ల్ (పాత్ర) 
స జ క సట న. గ్ ఉఎ|-ఒ-హవా 

(పా-్యశ్వై.నీమను గాలియుకీతోన్ట ఫ్రితి, 

(౮ ! ఆబా అ ప్రుతండ్రులు పెద్దలు, (ఏవ!) 

ఎ|చేద్షు! ఏ (౧1._వ అజ్ఞ్జాద్ (ఆప్తుకండి 
తాతలు పెద్దల్పు వంశపరంపర్ప పూర్వులు. 

ఎ(౮ + ఆచాద్(పాపరివూర్జమై నృనిండీయా 
న్నృ్రజనాకిర్ణ మైన్స జనులంవసించెడ్కు మనుష్య 
లువాడుకొన్వుజనావాసమ్సుదున్నెడు "సేవ్య 
యైయున్న , సాగుబడీలోనున్న , సేద్యముబే 
యు-కల్యాణయాక్షై మైనృవ్బ ద్ధ్గ ల్యజనపద 

మ్యుఇదిసగరము లేకపుర ము అనుఅర్ధమయునపట్టి 
ణములనామములయ ౦తమందువచ్చును, 

తోలి [ఆబాడానీ('పాంక్ర్రీ) జనావాసము 

-జననివాసమ్యుజనపదము వసత్కినివాసమ్ము సే 
వ్యమృు సేద్యమగుళూమి : ఆభివృద్ధి సమద్ధి; 

క ల్వ్యాణమ్సువిళభవమ్ముతఊల్దాసమ్ముసంతోపము, 

(వ. ఆబాదీ(పొ.క్ర్రీ ఊరు ఊరిేల, 
జనపదమ్సు వసత్కి జనులునివసీంచు చోట్టు 
జనవాసమ్చుసాగుబడే భూమి జనసంఖ్య 

వృద్ధిక ల్యాణమ్యుసంతోప.మ్ము సౌఖ్యము. 
ల€ీ ! ఆవా౯ (పా.పుపారసీకులసౌరమాన 

వర్ష మందలియొక "నేలేర్పు ఇదిదక్క_నులో 
పన్నెండవనెలయగుచున్నది 

టోఠ౪! ఆబాయీా (ఆఅ)వెకృకమ్సు తరి 

సంబంధ మైన్యవూర్వులనుండివచ్చిన, 

వీ | అబూ(పొా.శ్ర్ర్రీచూడు ఆ|(క్రింద 

నమాసపదముబు. (తో త్రం 

లీయి | అబొసాల్ (పా-ఫు్యుదాతతో ప 
స్ (ల యూ | ఆవిస్తగీ_ఆవిస్తనీ 

(పాత్ర) నర్భమ్ము చూలు, 

అనల | ఆవిస్త (ప్పొగర్భముగల, చాలుగల్ర 

కడుఫులోనున్న శిశువు. 

య. ఆబ్గిర్ ] (పావు చూడు ల! 
కెంద 'సనుసపదములు 

4 ! అబ్గీన 

ణల! అబిల (పాంఫు బొజ్బ,పాక్కు.. 

య్ప్తయి -ఫరంగ్ (పొ పుసీమస్మో 
టకము, 

అనై? | ఆబ్బ్న్నూూస్ /పా.పు)నల్లబేచమాను 
 తిందుకము),తునిక్షిచేవ 

రెయయర్ట (టు 1..కాకుంద (ఊ) నల్ల 

ఇేవమొద్దుమిక్కి. లినల్లవాడునుకురూపియయు 

సగుస్తూలకాయుడు. 

యే ౪! ఆబ్నయ్ (పా.పు గుడుగుడియొ 

క్క నిలువుగొట్టము లేక నాళమ్ము' (దీని 
న్న గ్రీన్టూ పెట్టుదురు) 

తో! ఆలీ (పొ) నీటి సంకనీట్సినీరుకట్టిన్న 

తడిగానున్న తడి. [మిరు 

ఇల్ల | ఆప్ (హి తౌను, తార్తుతమర్వు తాము 

నకం. ణి! అరూప్ (హ్రిఆద్వితీయమ్సుసొ 

టిలేని, 
ఇట తూ వ్ర యా | 

న! జ |... బీతీ(హి.్త్రీశమ్భుత్తాం 

తమ్సు చర్మిత్రమృువృత్తాంతమ్సు. (పరుడు 

కక ఖా! కాజ్. (హి స్వప్రయోజన 
ఇటో! | ఆప్ హీ ఆప్..నే ఆప్ 
యి యిళల్ల | (హి) తనంతట తౌన్సు 



1 ర్ త 

ళ్ 

గ నిహో రణము గా, 

క్ వర హని 

హ్రగకోపరుబే జ్గాని -“సంత్తి సషుమువే గాని 

క ఆ మ. ,వివకఘునశుకు , 

౯. షు. (హీం్యత్ర్రై) అప్ప, అక్కు. 
( ఆస్యావ్ మా, ప్పుస్మృతి లా కళ 

నము-తాన్సు'సత్వమ్పు తెలివి. శిలల (న 

జ్ 

లీ 
ళా కో 

పా క్స్ (హిత) )స్వ(ప్ర' లేన్ సగ్వమ్సు 

ఎవరిప తం. ఖీ ()_ 

నం వం. 
“ అఆ పేసే బావార్ హీనా (హ్) చూడు 

(్టీ లంత య్ య చఒఅను పదము, 

న. ఆప స్హి-క్ర్ర్రీఅనో శైనట్టిము. పరస్ప 

వ ), బంనుత్వము; పోట్సిసాటి, 

కొ లి ;--చాకీ (ఊం్రీ) బంధుత్వ 

ము-జా౦ధవము.ల్యళ్ళుల _లుగ్జి !_.మెం(హి) 

అనో వనము ఒక వరికొళకరు_.కమలో తాము, 

ట్ర, శతా (హి. వు పీ తాఘ్టలమ్సు బుఃన్సు 

_ అస్ప్రదందుగ?, 

యమా! ఆతివ్.( (పాస్ర్రిఅన్నిం నిష్వు, వేడిమి 

న 1 ఏ టయ !-వాజ్. (పావు) 
చనాణసంచు (చేయువాడు, 

క్ర లము వాజ్ (పాత్ర) చాణ 

సంచు కుపాకిమందుతో బేసిన విమసులు 
. చెంు॥, బాణపిప్టల్యుచాణసంచు కాల్చుట, 

ర ( లు _పారహ(పా. ఫు) 

చూడు. ౧) ర్చ రలు ! అనుపదము, 

రలు లి లయల | (_పగస్స్పా.పు). 

అన్ని వూజచేయువాస, పొరసీకులు. 

లయ [న సాన్యపొా,ప్ట +పు నిస్వు గూడు 

ఆన్ని” సృహాము, పారసీకులవ్రూజూగ సృహము. 

బల యి |-దాన్ (పా.పు కుంపటి. 

లి ప్టము. ! _ఫిహరసా.ప్పుఅన్న 

పర్వతము జ్వాలాముఖి. 

ఎర్పబ్ధర్పమి కాపర్ కాల (పాంపు 

అన్నికణము. నిప్పురవ: మేధావిజాణు ౫ 

నడాలమార్విరూప సి :కోపనుడు, 

భా చయ షు వ *“ఫు)నిష్వూ కాజు. 

ఆషా | ఆతివక్ (పాక్ర్రీ నీ) ఒక మేహారో 

నము, 

(మము ఆతివకియా (పా.పు చమేహరోగి, 

(వమా ! వోము?ంలవాడు). 

మా | ఆతిషీ(పా, నిప్పు సంబంధ మైనం 

భరాత అద్దమ్యు అన్ని దర్పణ ము,రవికాంతము* 

(0 ! ఆత్మా(సం. క్రి ఆక్కజీవుడు. 

మస వ స 

([1ఆటాహి 

( ఏ కట _గీలాపహూల్నా (హి్రిపీండ్ 

పలభనగుట్ట పనిచెడుట, చిక్కుులోపడుటు, 

మ పిన్ష ము 

శీ ! ఆల (హ్రిఎనిమిది- 
(ఏం న. -డ్తో ( అదో !_. ఆ; ఆంసూూ 

వోనా/ ప) టం 

నోరంచుట మిక్కిలి ఏడ్పుట- 
వలనో 

| (ల 1ఆసార్ (ఆపు) చిన్నాములు, వ. 

లవమణములుు వైఖరి గుణములు; నోడ నె 

(ఏంవ్యం () 

+6! ఆసామ్(ఆ.పుపాపములు వోపుముల 

లంప్పు(ఏవ- 111. 

శే అసి” అ) ఫాపి-"సేవస్థును. 

₹ ( ఆజ్ [హీ] నేడుఈచాడ్యు, కును (తొ 



(= / అఖక్ అపు) ఆండ్యము, అఎకమ్సుతుద, 

కడు సమాప్తి అవసానమ్సు ప పర్యవసానము, 

రి గంటు! _అభకమల్ అమన్, 

(అ) --ఎ-కాక్ (సా | ఎప్టి శేలక్కు ఎసీకేన్సి 

సాళాంశమ్పుపర్యవసానము, ఫలి తార్థము. 

నం నం వా. కలవా? 

యదు! అభివత్ (అ.గ్టక్ర్రీ పరమ్యుపరలోక 

, - మృుఆంకము, 

_ప్యయా! అఖభిరష్ పా] కదంకమ్సు అంతము 

' ఎట్ట కేలకుతుదక్కుపర్యవసావమ్సుసారాంశే 
ము,ఫలి తార్థము. 

న్ ళ్ ఇ చథికి వ అక 

వా! అఖ్ [అ కడపట్సితుదిఆండ్యము. 

యష్ | యా కనని మంబ 

(పా సఫర్ నెలలోని కడపటిబుధ వారము 

హజకతంు మవామ్మదు గామ. జబ్బుపడిఆ 

సోోగ్యమునొ౦దినతరువాక వహారమునకు 

బయలు బేరినదెనము.దినిని మజాను శ్రీ యులం 

పండుగదినముగానెంతురు, ఈనాడు పచి క బ 

య ళ్ళ కవిహారము గా వెళ్లుటువిధిగా నెంతురు. 

ము 1ఆఖోర్ (పా. 

; పెంట చెక్త్యృపనికమాలినవి._ 

య్యే లీ ఫసి!ఠఖాన్ _ఆఖాంవ్(ఫా.పు] 

ల ఉపహధ్యాయా సృుపంతులు, 

శ్రీ ]పసులకట్టునుట్టు, 

హం! 

ం! 

ఎ అజ్[హిెఅది, మొదలు. 

య!ఎ | అదాబ్ అ. పు] మర్యాదలు నాగ రి; 

త ంసళ్యకృభయక కోలు వందనము నమ సా;,__ 

రమ్చువ్నర్తనమ్సు వస్త్ర ముల్కునినులు పద్ధతులు, 

నీకుల్పు తీరు పద్ధతి. 

స! 9 (01బ-ఆల్ కాబ్ ల 

జాబుకట్టుల్క నక౯లుు జాబులయు చు 

మొనట్యవాయుపద్ధతి; నామవిచయదంబులరం 

లం! ఆదమ్[ఆఅ.పు] ఆనపు స పుడు నునువుణ 

మనుజుడు ) నునుష్యుడు. 0 (మె, | ఎ1_ఖోక్ 

(స్వా మౌననాదనుగ్వు నరమాంసముదిను 

వాహుం (స్య్యుకు. 

న! ఆవి (ఫాంఫు] మౌానవున్సు నువు 

ల! ఆద్మ్కియ్యత్. (అ. శ్రీ ] మానుపు 

త్వమృుమానవస్వ భావము, మర్యాద నారి 

కక్కసవ్యుతే, 

ఎం! ఆధ్ (హి) అజ )'సగమువృ ల్లి తచుంమయ్మ 

మాత్రము దూడు ఎ$ నమాసములును 

ని మం! _మువా [హా] న (బుదచ్చివ, 

చిన్నబోయిన్వవాడిస€౬౦ అం !- మనా 

[(హిృాఆరమనసు” ఫలృుకోొఆఅకొ ఆలాడు. 

(ఇం) ఆధా(హీ) అజ అనుస ము, 

సీలు (త 1 అధాపీపీ (హిత) 

ఒంటికలనొప్పి, (హారము. 

చం | ఆధాక్ (హింపు) జీవనానారముజి 

_ఖెం! బతి లం! ఆఘాంఆక$్ (హి పట్టవు 

మ్కువెచేసనము, 

న్. ఎ! ఆధీన్ (హి )స్వాధీనమ్చు అ్యాఘు, 

యేం! ఆవీనహి-ప్ర)సుకివారము. 

౩ 1 ఆదార్ (హి-పు)హెక్స్కుల సౌరమానము 
నవొమ్మిదవ నెల పేసుఇదివ క్కనులో వెస 

ల అన్నె నిప్పు. 

ం! ఆక్ (హీ. క్ర్ర్రీతోదన ఘులంనో లని న్ోన్లు 

కుట్టు ఆర్ప ముస్లు ములిక్సి కృంజు మొక్క 

ఆళవాశ్రై; విడియముసిన్టు. 



బ్ో 

. శ)! 

|, | ఆరా(హి.ప్రుజంపమ్ము కహకచము, (గాడు, 

లమ! కమ్. (ఊపు). ఆంపకోత 

మము ( ! ఆరాష్త్రగీపాం్ర్రీీ అలంకార 
మ్పుళ్చం గారింప్పు సవరణ, ఏర్పాటు, వైనము, 

కంమమ్సు తీర్చుట, దిద్దుట అమమ్పుబ, 

నేలు [1 ఆరాస్త(పా) అలంకృశన్సు శృంగా 

రించిస్పతీర్చిను దెద్డిన అమర్చిన. 

టీ! ఆరాజీ (అ. శ్రీ) భవాములు పొల 

శ! ఆరామ (పాంపు) వికాంతి నెక్ముత్కి 

నిమ్ముళ ము, సౌఖ్యము ఆ కోన్యుము, స్వస్దక్క 

నిధి లీక జ _కలబ్ పా) సౌఖ్య 

(ప్రియుక్సు సోమరి ఆలసుకు, 

న శ) గావ్ (పొ శయనశ్చచామ్సు 

పవకటిల్లు ౧4%! -వాలీ(హా. క్రీ) 
భార్య, లజ చాన్ “7పా.ఛు) కళా 

చియూకారముగల తాంబూల పేటిక, 

వా! ఆరామోా(పా,ఫు, సెఖ్యపియు 

డ్రుసోమరిం 

జో!) ( ఆ రాయా పా్ర్రీ) సింగారింప్కు 

అలంకారము, ౩ సేవ అలంకరణము. 

లో ( ( అఆరాయిపు (పాత్ర) అలంకరణ 

ము సేశు అల ఏ వెరము సింగా 3ంపు. 

, అ ఆర్ పార్ (హి) ఈప్రక్కకుండిళప్ర 
కాకు ఇటునుండిఅటు కు ఒక్నవెపునుండి 

సుజియొక వైపునకు దూరిసోవుకట్టు దాటి 

పోవునట్లు, దాటి-దూరి 

ద్ర! ఆర్తా [సుప్త కుంళథహోంతి, 

త్ో 1 అర్తీ [హిత్త్రీ]) నంభహారతి. 

త |! ఆరట్ (పావు) పిస్టమ్ముపిండి. 

ఏ) [| ఆక్ జూ పా. ్ర్రీ) ఆపేక్కు అ 

(ఉ) అభిలార.ట$ ఏ), ఫే _ఒరావా 

| ముం: కోళ్ళ ఈడేకట--షటంం 3) 

(సా అఫిలాప్కి శోరువాకుం 

ప. | ఆప్సే (పాత్ర) అద్దము జాంశర 

ములోవే సియుం౦ంకు విన్న అద్దము , 

య్య | ఆరిద (పా.పువావాకుడు, తెచ్చు 

(చూడు గ్ | 

వహ ( ఆర-కఅజ్జ (హీీపు) ట్తీపయు 

(౯ | అరీ (ఉఊాంశ్ర్రీ) కేతింంపమ్ము చిన్న 

వాక్సు బంటు. 

ఆఅంపము్కుమూలవాని ఒక పనిముట్టు. 

లీ స్తీ! ఆర్యా (సంపు ఆమ్యడున ఏ 

స్కృతంభాహ్న న్లోక భేదము. 
న్! 

స! అడ్ (హింశ్ర్రీ) అడ్డుఆటింకమ్యు అడ్డము 
--చాటురకుణమ్ము శాప, 

ల్ 

(| ఆడా (హింప్పు అడ్డము గానున్న్క వం 

"ర5న్శఏటవాలెన 
రె. 6... 

క్ 
ఆడానోడీ వ్

 స్రీ) చక 

కాళ్లలో కాటి ఇతేకించ
ి పడద్రో యుట, 

(1 1 ఆడీ (హీ. శ్ర
ీ అడ్జమృు 'సహేయ మ్య 

ఆకంయిందు ఒకతట్టు వావ లో పెద్ద సాజ్ట 

మిషలి నవాడుం. (సహాయపడు, 

య్ 

ట్! గ! ఆజేఆనా పా అడ్జ పడుట 

(హ్) చి వాట్లు పెట్టుట్కుటూ న్చనీచము డ్రా 

కంట్కతశలవంపులుంచే మంట. 
న్ వాలీ 

ఎ) ! ఆజాద్ (పొ) స్వతంర్రమైన స్వేళ్ళ 
లృఅడ్డఘు అవవుశు లేని మెంగమోాటయు 

అేనిషోక్షిర్సి స్టిడ్సి సీగ్టుమాలిన్న మా-నావహా 
నములు బే వృసన్యాస్స్విరాని, 

తు వాలి ళ 

అ! () | అఆజావాన (పా) స్వేచ్భావూ 

ర్వక మెనునిగ్ధానీణ్యమె వ మెం మోట ము 



౮6)  ఆజ్మానా (జ్యా పీక్కీంచుట, 

పరినోధించుట,అనుళవము చూ చుట్కశేసి 
చూచు ట్కనిదర్శకముచూదుట్ట పరిశీ లించుఓు " 

యోప్తోం) మ్ ఆజ్ మాయమిుష్ _ 

ఆజ్ మూవీ (పొంసత్ర్ర శ్ సీకు, పరిశోథన్క 

పరీశీలనృుఆను ఫవమ్సు కచూచుట్సుకిదర్న 

నము, 

నెత్యాం) [| అక్ మాచ (ఫా పరిమీకమ్యు 

పకళోధితమ్చుఅను ఫూకము. క 0ఏబం 3! 

జన్. ఫా ఆను ఫవజ్ఞునం-అనుకవకాల్కి 

ఆచకేచీనవాక్కు వేసి చూచివది. 

లో | ఆస్ (హి. క్రీ) ఆశృజఫిలావ్యఆుశ్రే 

యమ్ముశరణమ్పుఅన్సు నమ్మకము, చూోల్కు 
గర్భమృుసుతిసహాయము . సుమ్మవైవం 

బ్రయా॥ ఆసాన్ (పా) సులఫమ్సుచులకనెన 

యాలు 1. టు ! ఆసాని-ఆసెనియత్ 

సాక) ఫౌాలఫ్యమ్ము చులకన్యసుఘవు, 

ఉర్ ఆస్పాస్ (హి,పు) ఇరుసపొ 

రు'స్కచుట్లు సాలు సామా ప్యమ్ముచుట్టును. 

( మ. ఆస్తాకాన (సాపు) ఆస్థానము) 
లే 

పణావుము ) చ్యారమ్మువు కుందథిద ము, 

బాట యు ! ఆస్తాన్ వ. (పావు) 

ఆస్కీ ఇజ౯ాకాసాంకు [్, అపహకతైపు 

ఇ శ్ ఆస్తృక౯ నర్భశత్రువు.6 (తె నృద్ద్యునము | 
నఢానా (ఊఉ) చొక్కా-చేతులుసై కె వా 

చుకొనుకఏు, ఫో చాటకు నిద్ర గుస నం, 

ల ధు 

స 

స 

అపా హింపు) ఆశ్రయ ఘ్కుశరణము, 

గం న ౧జోరత, ఆను, (మిన్ను 

టీ (రాలు 1 గ 

యను లయిం్ర ॥ ఆస్మాన్ న్బె 

బాతేంళర్నా (ఉ)మిన్ను ముట్టువట్టుండుట 
_చుక్కలుచూదుచుండుట్కుమి సలఎస్తు గా 

నం 
ఆస్మాన్ ;పొ.పు! ఆ కాళము, 

నుండుట (౮ (జ (ల ఫు ట్ర శాలు ము 

సర్ పర్ ఉఠానా (ఊఉ) ఊలెక్తుకొనిపోను 
నట్టఆచుట్ట మిక్కిలి అట్లరిచేవయుట. 

(౮ ఫృదుంల్చే (6 _ టూ+5్ ప్నా 

(డా) మిన్ను వి ఉనిమోదనా యట, గొప్ప 

యాపదమూడుట న [ము బ్ర [రాటు (పు 

(సాాచుహా త 

పదపిగల వాకు నిజాము రాజ్య రుందలి గె 

క(ప్రభువుగారి బవిరందనాసుము, 

టో (టు ఆసా శ్రనీ(ప్కాఆ కాళసందివ్యమైగో 

0 రవంత! యు! ఆహ్మానీబ 

ల్యాధకా_నోల్ఫా (ఊఉ) ఆకసీ శ్రకముగావ 
చ్చినయాపత్తు. 



లో ! ఆసన్ (హీంపు పుుఆసనమ్క-చితాసనము, 
క్స్్రము, (సనము, 

టైటు! ఆసనీ (హింక్ర్రీ ఆసనమ్ము చిత్రా 
తోలు | అఆనూదనీ పా. క్రీ) స్వస్థత్కసుఖ 

మృభోగమ్ము భాన్యముసంపన్న తం 

వం తు! ఆసూద (పొ స్వస్థతనల, సౌఖ్య 

ముగల్ర భోనభాన్యములుగలు మంచిస్థితి 

లోనున్న, య(య్చ్రి రంల _ఆనూ 

దగానెఖాక్ (పా,ప్రుచచ్చినవార్కసనూధి 

స్? (ఆయి. 

కూ ఆ (పాం) తిలుగల్సి విసురు 

ఎటట! ఆసీయాన (సొంపు కత్తులుపధును 
"పెట్టుసానజాయి. 

తేల | ఆ సేజ్ (పా, పు) "సంక: మ (నా 

భాధ రం ఉత! ఆశేజజద (పొ) 

(గ్రహబౌధగల, దయ్యాముపట్టి పటినవాడు, 

స 1 ఆసేబొసర్ పర్ 

"ఖీల్చా(ఉఊ) (గహమువూనుట-ధూ పాదుల 

. వేతఅ వేశమువచ్చుట. (వాడు, 

టాస్ 1 ఆశేవీ (పాపపు) గ్రవాబాధగల 

ఎర్త్యతుు! ఆసెర్బాద్ (హి.పు)ఆకీ్ర్వాదము. 

ల్ ( ఆప్. (హ్రీ) నంజ్సి పలచనియాహా 

రమ్సు చోవ్యుము. ఎక్కుట ! ఆమ్పకా 

నా (ఊఉ) ఆలోే-చన జేయుట, కుట్రపన్ను ట, 

సుత్తగాకాట్టుట, 

“య! ఆహిన్ (స్కా పలదనినం జృిపానము. 

ట్ి [| అప్మీ(పా. శ్రీ) అనుకూల్యము,'సమా 

భానమ్యు స్నేసామ్యు[ పేమ, సఖ్యత, చెలిమి. 
లోట ఈ 

ష్! ఆహు భతనీ (పాకీ వ్యభ్రమము, 
క లవరమ్సు వ్యాకులత, మోపహాము, పిచ్చిఉఊ 

న్మాదము శ్ మనో వ్యాకులము, దుఃఖమ్సుమ, 

న్ ఐం ల్యము (నిమ శ్రరేనన్యు పవహాంచల్యము, 

ఆం! 

య్ ! ఆషుఫ్క (హీ) మోహితుడైన్సనునో 
మ. మనో_వైకల్యముగల్కక అవర 

పడిన భమజెందెన్నవిచ్చి. 

్స క్ ్సీ కష | ఆవ్కార్ __ఆమ్శారా 

(పా) (ప్రత్యతు మైన, విస్పవ్ట మైన, తెలిసిన, 
(ప్రచురమెన వెల్లడియైను బయలైనం 

క్ /] అఆషహ్న (పొ,పు) న్నేహితుడు చెలిశా 

డ్కుమి(త్రన్కుసహావాస్సి (ప్రియుడు, మిండడు, 

ముఖపరిచయముగల, ఎటిగిన , మచ్చిక పడిన 

మాలిమిైన, (త్రీ) స 

ఏ! యవన వారక్ ఆహ్న (ప్రొ ఆరంభ 

కుడ ) అతురాభ్యా నకుడు, 

ప! థ్ర్ర 4 నూరత్ ఆహ్నా (పా)'ముఖ 
పరిచయస్టుడు, 

తయ! అస్వ్నాయిా (పాతశ్ర్రీ) స్నేహ 

ము పరిచయము ససావాసమ్సు రంకుసం 
బంధము, వూహము, 

యయ! అపోబ్. (పావు) గొల్లు కల్లోల 
మ్ఫులిల్లర్కి కలత్సి వ్యాకులమ్ము కస్ర్రమ్పు 

దురదృష్ట్రమృు చిక్కు, అగ బాట్లు జగడమ్యు 

నింద్వు మోసగాడు టక్క_ర్వి కండ్రఎరుపు, 
కంద్హకలకృకండ్లనొప్పి. 

తభయ![్టు (పి! అఆసియాకా-ఆఫియాన 
. “పుపతీగూడు, షఇంటికప పాం 

మం! అసీఫ్ (ఇబ్-ఫు) హజరక్ సులేమా 

వ్ యొక్కమంత్రిపేరు, (ప్రజ్ఞావంతుడగు 

సుం త్స(విరదనామ ము) 

(యి యిం! _ బాప్ (పా.పుు మొ గలా 

యిచక్ర వర్తులనాటిప్రభువులకును మంత్రు 

లకునకు నాముముం లాం మయో్యా 

బాదు నిజాముప్రభవవుగారిక్కి పరంపరాగత 

స ప నం. 

యమం! ఆసిఫ్ ఫ్టియ్య (అ, తి ఆశిఖ్ సం, 



(11 రని 
ఆ 

గ 

నిజాయ్యు వుగారికిసం॥ యం! మణులు. 

సల్పనత్ ఆసీఫ్య (ఆ్య్యక్రై వ. ) నిజాము రౌజ్య 

న. 
(దక్కను, 

“"బైాహ్రాహెవ నాజ్యము 

మ అలి 

(2! ఆ గా(తు.ప్రుస్వామియజమాన్ని నాయ 
కడు, కాబూలువారిగొరవనావముము, 

(్యుం (| ఆ-గాయమెనా (ఉఇమాటలునే 

ర్చిననోరువంకం (చిమనామ,. 

ఆ! ఆగాజ్ “పొంఫు 

శల క 

,(యహారంభము, శీర్షి న్ 

యడ! ఆగెప్త/పా. తడిసిన నానిన్నఅస్వచ్చ 
మెనకలపడముళల, /కనిలి, 

బ్ర! ఆనోవ్ (పాం్యక్ర్ర్రీ ఆలింననమ్యు 

ఈఅ€! ఆఫ్గాళ్ (అ.్యక్ర్రీ) ఆపదలు, 

లో దుకు టు యాట! -ఎఎసమౌా 

వీ ఆస్మాన్ (అ: అధిమైవిక తాపములు, 

ైెవిక ముగావచ్చుకష్టములు, 

త్ో యత! అఫా తెఆర్ జ్య అఆధి 

భతికతాపములు, (ఏంవ-యైచీ!) 

శి! అఫాక్ [ఆపు] దిజ్మండలమ్బు ల్ో 

“కొలోకమ్చు (ప్రపం వమ్ము సంసారము 

(ఏన). 
చచి! ఆఫల్ (ఆ. శ్రీ) ఆపడృవిపత్తు చాధ- 

వీడ కష్టము దుఖఃము జగదమ్ముప్రళ య 

ము,సంకటము,దుర్మాశ్హుడ్యు అల్లక, 

లయ యాతి! ఆఫ ెజాన్ 

కంటకమ్ము[(పాణసంక టము. 

[1 కంంఎయ యతి! ఆఫక్రపీద 

పా) (ప్రాణ 

-జద-కామా రావా) ఆపన్నుడ్రుడొర్భాగ్యు 

' డంకష్టమాలోనున్న వాడు, 

జ (యికే'ఆకతాబ్. (అ. ఫు) నూర్యుడ్పు 

ఎండు ఆతన ఇ ఏ1. ఢల్నా (ఊఉ) 

(పొద్బువాలుటు, రో (ఏ ..._గీక్ (ప్ర . 

ఎండవాట్టు నొడుగు, 

లీ (త! ఆప్ తబ 

తంల 

(పా.ప్పు కొమ్ముచెంబ్సు 

బర్ మ్యాత! ఖ్ రీజ్ఞార్' (పా. స్ప) స స్ఫృష్టిక్నార్త 

--ఫట్రించినవాడు, 

నం. ఆఫరీన్ (పా. క్రీ త్రి (ప్రశంస్క నే 

న "సులు. 

శంక ళ వ్ 

ఈ త్ 
గ! 

అణఖాని 

త్రీ) స్పష్రి పుట్టించు 

(అధికారి. 

(6! ఆకా (పొంపు) యజశనూని ) స్వామి, పెద్ద, 

య! ఆక్ (హి.పు అర్కవృషమ్యు జి బైకు, 
లాక్! ఆకాస్ (హి.పు) ఆకాశము, 

(ల సాక !---దియా(హీి)ి ఆ కాళదీషము 

లత బ్రాక్ !-- బేల్ (హిఒకబగినిక 

య! ఆగ (హిం్ర్రీ) నిప్పూజ్యాల్క 
నుంట్క ఉప్మ్యము,తీత్ధ్యము, తాపము, ఉ(దేకము 

కోపముులఆకలి,. పేమ) మోసామ్సు _వెరమ్సు 

మత్సేరముు అనూ యి కాంత్సి (ప్రకాశమ్సు 

టయిలభయ్ !---బరస్నా (హ్రినిప్పులు గసరి 

యుట్రు, మిక్కి లితీక్షు మైన ఎండగాయుట్య 
ధరలుమిక్కి_లి (ప్రియమగుకు, 

స్ట కలీ ఇయ్య యన! _-బనోల్యా "కావుత్లా 

(హి నిప్తుతునక్ష ) తీళ్ణుస్వ భెవముగలవాశు 

మి !__బోట్(హీి పొగయోడ. 
క్ర! ఆగా (హీ.పు) మందు ఎదుటిభా?ముు 

౨ మర్వుముఖమ్ము సముఖము్యుము 0గిల్హి అంగణ 

మ్పుభవిష్యత్తు, రాబోవుకద్ధి అంగీయొక్క_ 

ముందు భాగము, ఫలమ్వుఫలిత ము 

(మను 6 !-పీఛా(హి.పు్రుముందువెనుకలం 
"వనుకముంద్యు సంజేహము సంకోచము, 

యల ్రు(ఖ 6 (హ్రికడంపుతోనుండుట. 



రక! 65 స్త! 

క! అగాహ్ూ (ప్ర) ఎరిగిన తెలిసిన జ్యా 
తగల్పపండితుడు, తెలిసినవాడు 5 06 , 

కర్వా (ఉ) తెలియజేయుట్ట జాగ్రత 
పజఅచుట్కసూ-చించుట, 

క! ఆగాహీ (పాశ్రీ) ఎయిక్పథరి 

“చయమ్ముజా[(గ్రత్త ఎవ రమానమ్బు జూనము. 
అాణలలే అలి సా 

త" అగే (హి ముందర్శ ఎదుట్స సమక 
ముంద్భుఇక-ముంద్పు పూర్వము, 

(బ్! ఆశ్యా (హి. శ్రీ) ఆజ్జుశాసనముం 

ఎ| ఆల్ (హిత్త్ర్రీ ఇంటిపేరు ఉపనా 
మమ్కువంశముగో(త్రము, ఉల్లిగడ్డ 'లేకఆకు 

ల | ఆల్ (అంశ్ర్రీ) సంతానము, కుటుంబ 
మ్ఫువంశమ్సు గో(త్రమ్చుం ఫీ | లీ (యాలు 

_లాన్ (అ్ర్రీ) 'సంతౌనము్కు వంశము వారు. 

ఎ! ఆల్ (కు) ఎట్టనిరక్తవర్షముళల. 
ల! ఆల్కహ్ గా (పా.ఫు) రాజకాస 

నము రాజముదిక్క దానకాసనమ్సు కాశ్వ తా 

*హోరము. 

౪! అలా (హికడియైన నెమ్ముగల్క పచ్చి, 
పచ్చిగల్పదీపపు గూక్కువుండ్పు తెననికథ్స 

౧ 3!__బాలా 'హీ,ఫు) భఛలమ్ము కు 
యుక్త్షి మో'ససమ్సు సోమరితనము కాలయా 

పనమ్ముఇదిగా!్ అగినో అని జర పుట, 

అలీ! ఆలాప్ (హి.పు) సంభాహణ,[పసంగ 
ము రాగాలాపము 

౧6 | ఆలాగానా (ఫ్) వంశముకువర్ణించు 

టృ స్టో ళమ్పుతననోచే చెప్పికొనుట. 

యీ! ఆలాత్ (ఆ,స్పు ఆయుధముల్కు పని 

. ముట్టు ఉపకగణ ములం (ఎ-వ్ల) |) 

టో) ౮! ఆలారాసపీ (హీినినశ్యుముగల, 

. అజాగరూకుడ్కుసోమరి. 

ల! ఆలామ్ (ఆ) దుఖుకులు కష్ర్రముల్కు 

(ఎన లీ ఉ (వవ (4 

లలో! ఆలాక్ (హింక్త్రీ ఏనుగనుగట్టి చేయా 
గొలుసు, చూడు లీ! 

బలము ల! ఆలాయిమ్ (పొత్త) మెలుములి 

కృిముష్పు, చెత్త, అపవిత్రము పేవులు. 

ఊూలే!ఆలత్ (అ,ఫు) పనీముట్టు శిశ్చృము 

తెలి! అక్తీపాల్తీ (హి పద్మాసన 
ము్ఫ-చకిలముకిలము, _ (టకు “బేయువిండి, 

లే! ఆలన్ (హ్రిపులుసు -వలు! చిక్క_బడు 

అవటీ +! ఆలంగ్ (పాంట్రీ) ఆగణడ్ర్రలు-కోట 

_పట్టువారు అనడ్పృలు(త్రవ్వి వేసిన అడ్డకట్టు. 

,ఏ! ఆలూ(హి.పు)ఆ గ్ల డ్డ బంగాక్లాదుంప. 

1, (య్సా ఖా! ఆలూబొఖారా-బొఖారా 

(చేళమునుండివచ్చు) శే పండ్దవజుగు 

సా. అలూ్టే (పాత్ర) అపవిత్రత, 

అపరిశుద్ధతృ ఆ పేధ్యత్కమురికి చిక్కు పాపను 

-వ్ర్రయబడుట. 

సె త! అలూద (పా) ఆ(క్రాంత మైన్సలిప్త 

మైన అపపిత్రయమైన్స మురికిమైన మలిన 

మెనృవపూయబడిన్స చిక్కు లోబడిన పాప 
ముగల, [ధము, 

-) !ఆల(అ.ఫు) పనిముట్టు ఉపకరణమ్యుఆయు 

బయో ఎ! _ఎంకనాసుల్ (అ) జయ 

-జేంద్రియము, శిశ్చము, (తడిగల. 

లో! ఆలీ (హి. శ్ర్ర్రీపడుచు, వెలిక 'క్వేపచ్చి, 

+! ఆమ్ (హి.ఫు) మామిడిపండు అామము. 

టోలు! ఆమాక్టీ (పౌంశ్ర్రీ) ఆయర్తక, 
ఊద్యుక్తత,ఇచృ్రఇష్టము, అంగ్కారమ్ము 

సిద్ధము గానుండుట్క గూన్ముఖత, 

;ల (1 ఆమాద (పా) సిద్ధమైన ఉద్యుక్త 
మైన, సన్నిద్ధ మైన ఉఆన్ముఖము. 

లో ఆ! ఆమాన్ (పావు ఉబ్బు వాపు, 
చం! ఆమద్ (పా, క్రీ ఆననునమ్కురాక్క 

అదాయ ము రాబడి లాభమ్యు(పొప్పీముట్టు 



లో మం! 

కూనెల, తమ పం [యితే ం షం! -- 

ఒకక్. ఒషువ్ వ్ యా. “రాకపోకలు 

వ స్ ఉచుం!.ఒఖర్ స (పొ ఆదాయ 

వ్యయములు, యది | లం !.-ఆమటద్ (పా) 

ఆగమనము, టా ,నికీతుణ ము. 

టోలం! ఆమ్దనీ (పాకీ % ఆదాయము 

(పొప్తిలాభము' సవమ," శాక దిగుమతి 

| క (వ 

మన్ని చుట. 

జ్ర లా! ఆముర్జిష్ పా శ్ర్రీ)కమాషణ 

ట్ మున్ని౦పు, 

యం! ఆన్షు (హ్. పు 

అంటు టం! ఆమ్నాసామ్నా (హి.పు! 

ముఖాముఖి ఎట్టఎదుకు(ప్రత్యతమృు భేటి, 

ఎదు౭దురు, 

యమ్మాం! ఆమోఖ్ త (పా) చదివిన విద్యా 

వంతుడైన పండితుడైన (ప్రాతపాథఠము. 

యము! ఆమెఖ్ టు 

అతా! ఆమేజివ్ (పాళీ 

కలుపుట్క'సంకరము, 

ల్ో! అమిన్ /అ,తథాస్తు, అ శ్షుయగు గాక 

ల! ఆక్ (హింశ్రీ 
అన్కబట్టు. 

బై! ఆన్ (పాత్ర ఆ) నొలము వేళ, క్షణము 

ల్ో జ తోం అన్ కీఆన్ మృే (ఉ 

తన వ్ర్ణమ్మేవె వంట సే గ్ ఆ 

లి | లీ (పా. శ్రి 

ఉపి 5కకాయ., 

;. మి(శణము 

(ట్రై) అనత్సిఆజ్ఞ్రు శాసనమ్సు 

స్ ) విడియమ్ముసిగ్దు హన్ 

యల్కుకులుకు వైఖర్కకీప్పిరీ త్తి తెరగు, అంద 
ము చూపు, శేఖ విలాసమ్ముచందము, నీటు 
గర్వమృు గ"రవమ్వునిమేధము. 

ప్రణ బ|'ాబాక్ (ఊఉ) వైఖరులు కీవి, 

దొవంబనము: వైభవము. 

బ్ర బ్ర "-నూక్ (ఉప ఆదరసత్కారము, 

మర్యాదమన్న నలు, 

(౮ ఆనా (హి్రి వచ్చుట్టఅఆగమనమా, పా ప్త 

మగుట సాధ్యమగుట్క సంభవించుట్టరాక, 
జు యగుటు,పాఠమగుట్ట పట్టుట్కుఇము డు 

టృపొసగుట్టజరగుట్టఅగుట, (పుోణా 
-వీసముపదునారవసాలు 

౮6౮ ౮1? అనకొఫానకా (ఆ) అప్పటిఃప్పు 
జీ ఠతతముణయమే ఎఆికసి స్మికముగా అశథాతం7గా 

లో వ (౧1 ఆనానానీ [హిం శ్రి న. కేకు 

అలత్మ్యుము. 

వా! ఆంత్ (హి. క్రీ) అంత్రము,_ేవు 

య౮త!_యం! అంత్స్ట్ (హింట్ 
(గ్రంధ్రిముడ్కినుడతృముడళ్త,వైదమ్సు కుట్ర; 

జగ ఎపరీకఅనూయ, ఒర కాటు. 

శే ఆంచ్ (హింత్రీ) నిప్పు జో లప్ 

ష్ట్ స ఘు సా, కామము. 

దుమూరము, సుడిగాలి, గాలివాన, 

ఎఎ! ఆండ్ (హీ,ప్రుఅండము, (గుడ్డువ్చపు 
క ము ఎబిజము, 

ఎమ! ఆండూ (హీ.పు) పిడికొట్రనిదికో డె, 
ఆబోతు ) అండవృద్ధిగ క 

వనే [ల ఆంనరా (హిం పుఅశ్రునుజుకన్నీ య 

(బ్లా ంల్ల యీ (--పోంఛ్నా (నీ బ్బ 

ల్ పున శుచుట్స డ్రైర్యముచెప్పుట. 

ము! ఆంక్ (/ హ్, ఫు) అంకమ్సుథఅం చ్పై ఉగ 

మ్ఫసంఖ్య, లెక్కపద్దు చిన్నా ము, గురుతు 
అందన్క టాజ్ఞ, 

ల జ 

బాయ! ఆంకుస్ (హింపుు అంకుళను, 

య! అంశ్నా (హి చూడు, య! 
( ఆంకూ (హింశ్ర్రీ) అంచనజారుడ్సు 

మతించువాడు, 



యు! 

తు! అంణ్ (హీ స్త్రీ) అతీకన్నుు, దృష్టి, 

చూప్పువివేక మ్ఫుజ్ఞానమ్ము తెలి వి తారతమ్య 

కనను ట్! త్తమ ! ---ఆనా (హి)కంద్లు 

కలంగుట్టక ండ్లువచ్చుట క్ 

యు10య! టు! --అటక్నా, 
ఉఊలర్వూూ (హీ కన్ను (భమయుట్కమో 

హీంచుట్సకన్ను చెదరుట, 
6 ఎట్లు ం! ఏ!._ఊంపీనహోనా 

(హీ) సిగ్పుచే తేంచూడకుండుట్క తలవంచు 

కొనియుండుట్క ఎట తమ! అజమ'న్యం 

"నా (హీ, కంటిపొరలు తీయించుట, 

"నేతచికిక్సచేయించుట, ( ర్ల తమ! 
ఫిర్నా (హి) విసుకుట్టరోయుట, 
%సు ఉమ !లాచురానా (హి. సిగ్దుస 
డుట, బిడియపడుట్టతప్పించుకొ 

నుట్ట చూ 

డకపోవుటు 6౮ శమ! --దిఖానా 

(హీ్ర)ఉ రిమిచోచుట్కగద్దిం
చుట,కను సైగ 

చయుట, య [టం మ 

తఫ్స్పుట్క మ ర్యాదచెడుట, 

స్ రకూయషి బ్ ఆ !--శీపుక్లీ- 
ఇాతౌరా (హి కంటిపొప్కమిగుల్నపీయ 

ఆ అలానే 

మెనది; ఏటా 
యాట !-ఆయఖాయ 

పర్ బితానా (హి) కంద్లంద్దుకానుట,క
 ండ్ల 

గప్పుకొనుట,(పేమించుట, ఆదరించుటు 

మ రకంచాలు (అవయవము, 

|) 

ఎవ? అంగ్ హీ.ప్రై అంగము, ేహమ్సుశీలు, 

క్ర! అంగా (పి.ప్ఫు అంకమ్యుఅంగశేక్కు 

అంగీ చొక్కాాయి.చూడు (జ ఇప! 

త ! ఆనంద్ (స,పు) ఆనందము. 

ఫ్ 1 ఆల్ (హీంశ్ర్రీ] అమము. 

లో (0 ఎ 1 ఆంచ్లా (హ్ివ్వు ఆనములశ ము, 

రం! 

ఎ? ఆన(హి.పైఆణృావీసము. 

(౧ ! అవా (హై,ఫు) కమ్మరఆివము. 

తోతో యా! | ఆవాజానీ-యీ[(పా. క్రీ 

నిరర్ధక మైన రాకపోకలు, 

య్యా!  ఆవాన్టా[పా.పు]దినదగ్య లెక్క) 

దినచగ్యుదినదర్య పుస్తక ము. 

ట్!  అవార్ గీ/వా. శ్రీ )గమ్మురితనమ్యు 

పనికిమూలి వతనము పోకిరిత నము. 

ఫ్రె  ఆవార (పొ) దిమ్మరిమైన పనికిమౌ 

వినదు గ్మాషహ్టడెన ఎకి రమైన. 

019 ( ఆనాజ్ (పాత్ర) ధని, చప్పుడు 

ఎలుగ్పుఅల్లరిన్వుగము 

తఖయటిలుత్తూతు అ !- 
భానీపాే నా తా షి -చజ్షానా (ఫా సాం 

కురాయుట్కబొంగుపోవుట్టుకమ్ము కొనుట, 

యయఫ్తం)1, జినా/పా: పీలుచుట, శేకవే 

యుిటి, (మోయు ,చప్వు తగుట. 

ః అటి అనన 

5319! ఆవాజ (పొ.ఫు) అల్లరి నప్పుడు, వ 

దంతి, వార్త; పేర్పు (పఖ్యాతి; బెప్పు;నింద; 

దూఆజుం యితక ఏ (క స్నాత్సానింద 

' ఊూపుటుబెప్పుట. ఎత్తిపొడుచుట్టదూ].0 

చుట. 3) (౧వ 3319 1-రవాజ్యఉ) దెప్పు 

లుం, ఎత్సిపొ డొపులం, ॥ 

( ఆ! అవాగవన్ (పొంప్రుగమనాామళము, 

జన శ్రపర ౦పర సంసార వక్ర ము,పునస్టన్మ[ము. 

లే! ఆవాంయా(హిం శ్రీ) ఆగననవాదర్త్ర 

వా ర్హృరాకృవచ్చుట్కవదంత్సికిం వదంతి. 

యాస ం. ఆవ్ భగత్ (హిత) నుర్యాద 

మన్న నలు ఆదగసతారములం. 

౮9! ఆవుద్ద/స్రాఆనీకము, తెచ్చినది. . 



నం! 
ననన నతన నలా ననన తోకా టాలి నాననా నటనని కనులు ననతకకునొపవన ననన తులా నాలునననతనల ననన ునననిన లల ననన నునన ననన ననన నన భాలనన ననన 

యణ 3! | అవేజ్ కర్నా, ఆవేజాంక గర్ (పొ) కమ్మరివాడు. 

౮ (ల్ లీ ం! 1 ర్నా[ఉ(డ్రేళాప్పట) (వే | అతి ! ఆహాంగ్ (పా,పు) అభిపౌంయము 

లాడకట్టుట్కకగలించుట. 

ర్వా స్ట! ఆవేజ(పా.వు) ఆందోళేము లోల 

_ కమ్ములోల్కఒకక క్షభూసుణమ్యు (వేలుసది. 

0! అవా (పాకీ దీర్షనిశ్వాసము. నిట్టూ 
ర్పు ఆహా! అయ్యూ!!! 

న్ జాన | ఆ లలి |_కర్నా-నూర్నా 

ధర్నా /జా)నిట్టూర్పువిడుచుట్ట వేదనపడు 
ట 6న్లు 0 (-పడ్నా (త ఉసుకుకొ 

న్ని 
ల్ 

జారీ-ఫాగాం (హాకీ అతికోకమ్యుకు 
ర్య్య్యూ మొళ్హోయనియేడ్పుటు, బబలబలు, 

క ఆహాహ్, ఆహా! 

౨౨! ఆహాట్ (హి్ర్రీధ్వని చప్పుడు, 
(12 ॥ ఆవారా(హి.వు)పీడుకలు-గాని క క్రైలు 

గానిేర్చికాల్పుట + చాలినెగడీ, 

ల ణ్! ఆధవ్రాన్ (హి.పు్రుప్రైడుదాక లి. 

టయునె | ఆహీస్తగి(పాంశ్రీ) ఇాంతత్క"నె 

మ శ్రదినిమ్మళేము మెల్లస్త సావ ెళము, 

యూని ! ఆహిస్త (ప్రానెన్మదింల్స నిమ్మళ 
మెస్నతిన్న గృాసావకాళము-గా, 

యు! ఆవాక్ (పొంపు)సున్న ము గౌర 

(వ (ఉయ2!_పాపీ..పా, క్రీ సున్నమువే 

యట, వెల్లవేయుట. 

లీ ( ఆవాన్ పాంవ్పు, అయస్పుుఇనుము, 

అర్థమ్యు సారాంశమ్సురీత్సి లేగ, సుత్తి ధ్వ 

న్ఫి స్వరమేళ నము. (వేసిన 

టాలె! అవొనీ (పా) ఇనుష్క ఇనుముతో 
ఎవ ఆపూ [పా,పు] లేడ్కిజింక్కదోహము 

తప్పులోపము, మమ్మి 1. దమ్మ్ 
[పా] మృగావ్సీ, 'లేడికన్ను లు”లది. 

(స |! ఆయా [పా] అధవా బహుశ; 

(గ్ల! ఆయా (హి. క్రీ) చాస్పిపని? క్తైచాది. వి 

ఇ యట్లు! ఆయాత్ [అ స్రీ] మూడు 

ఏవ యాట !. 
(6 ! ఆయాళయా (హీ.పువచ్చినవాడు, 
పోయినవాడ్యు అగ బేశిపగ దేశి, అతిథి అభా 

గత్తిపరిషూ,_రమ్ముతీరుమానము, 

యజ! ఆయత్ (అ శ్రీ) సస్త్రృచిహ్నాము 

కుండలి, పూర్షవి రామముఅనువాకము, 

బుకు,_. 

లి తే.! ఆయేదిన్ (హి (ప్రతిదినమ్కుసగ్వ 

డా తేప జేపక్కునుజలనుజుబ ళ్ 

టీనే! ఆయికా (పౌంప్టు కాస్త్రుముకా 
సనమ్ఫుస్కృత్తి చట్టము ,సాంప్రదాయము- 

తల్ల యంత! ఆయెంతీపాయెంతీ 
(హ్రీితలగడ కాళ్లగడల్కు ఇటున4ం:-చుట్లు 

(ప్రక);,-లం. 

నలయటత్ ( అఆయింన మా, గై పిప్యుత్తు, రాణో 

వునదిఇంక ,ఇక మోిద్యముందు, 

ధం [నవా (పా అయస్కాంత. | [య్యే ' ఆయిన-ఆయ్రాన (హీ,పు) ఆ 

ము నూదంటుజ"యి, సమె! ఆమాన్ ద్దు దర్బణము 

నానా? 

ఖ్ బె (అత్రి ఇది ఉరుదూ వర్షమాలలో 
ఇండచవయకురము, పీందీఫా: లో ఇయవది 

(౪) 
మాడవద్సి అబ్బదు వర్గ సాంఖ్యము నబెందు 

జా ౪౫ 
అనుసంఖ్యకు'సంథ్ల 



ఆ 
(67 తు 

ళు 

క లనతనననకకులక ననన నననననననొడాననననకునునననలకనకు నతన భన నానలను నుల
క నిక నులశతనా నాననా నననా నిను ననకోనుననననకనుటననుననునేన నాను లుతక

నోనుకుకనతనలిత తనో నకన ననున నాకకుయానాలనారానానముల నా 

ఎబ(పా) అరబ్బీ,పారసీకపదములలోసహాద్య 
ర్థకయుపసర్దము. ఇది సహృఅఆంద్రు, కూడ 

తో, లస్కకొఆకు, ౨, చేతృక్కు క, అను నర్ధమా 
లనిచ్చును. ఒ_(యై్య--గాయ్ (ప్యొస్టాన్వే 
మాజా. 

బా (ప్రొసహార్థబోధకయుపసరగ్గము, "సహ 
కూడృయు క్తము, కలది మె! _అర్థములని 

చ్చును, నే ( (అసర్ (పొగుణకారిమై 

నృసార్థక మైన మర్యాదనల్ప పలుకుబడిళల. 

బ్ర! (-ఈమాన్ (పా) దైవ క్షింల్ప ధ 

ర్మనివ్య” లృపిళ్వాసముళల్పు నీతి పరుడు,'న్యా 

యివంతుడు, ల 1 (-ఆఆెపొ) అయిన 

ను అముసప్పటికిని ట్లు యో (౧_శప్పీర్ 

(పొ సమిత్మ్యు కారిమైన్స వివేకియైస, 

ఉఊపాయకాలిమైను ఆలోచన పరుడైన, 
య్వుక్తిమంకుడైస(యయి(ట-- హయా (పా) 
సిగ్దుగల్ప విడియముగల్క మానముగల్ర, 

ఖాలన్సీ 

సము ల్గ-ఖబర్ (పా "తెలిసిన ఎజుకగల్క 

జ్ఞానము?ల. రెం (టు (డట - జాబిక 

- కాయిడ(పా)సక్రమమైన్యసళా స్త్రుమై నం 

వజాద్ (పొొటాన్న ప్పటికిని అయినప్పటి 

కని అయినను.టయిడి, (-వస్ ఫ్ (పొ 

గతా రామును అయినప్పటికిని, బ్రా 

--వజా(పొొపొంకమయైన, అందమెన నా 

గరికయుఆంద గాడం.త్తి (ఎ-వఫా (ప 

కృషజ్ఞ తగల, విశ్వాసము?ల, 

జ్ర చాబ్(అ.ప్రుద్వారమ్భు కవాటము అ 

ధ్యాయమ్సు భెగమ్సుహూంశ ము ఏిసుయము- 

ఆస్టానమ్ము "తెరగ్కురీత్సి విధము మాద్దమ్సు 

ప్రక రణము, 

ఉట బాబా(హి,పు తండ్రీ తాత్క స్వామి 

అయ్య, ఖైరాగి(ఇ౦) అచా ఏమో 

యిబల్త బాబత్ (అంధ్ర) విమయమ్ము హంశే 

ము, కారణమృ్ముకొరకు..కె -కూలి, నేతనమ్చుప్ర 

తీఫలము, లెక్క 

ఎల బాబర్ (హి,క్ర్రీ) ఎంటి పేనుటకు దాప 
ఉఆోసించెడుఒబకపిధ మైనగట్లి 

టవ బాబల్(హీ.పుతండి. 

ల్రాణ ఇఛాబన్ (ఇం)నూలుగోటుుప క్రు;( ష్ప్రూ 

యిట ననా లైెనేయునది). 

ఎట వాబూ/హింపు) వం” బేశష్టులగ్ "“వనా 

మమ్సు స్వామి దొర్ప అయ్య పంతులు, 

అబ్బాయి, 

లు చాబూన(పొ.పు)లతౌవిశేసము. 

యు చాక్ (హీ. ప్రుతం్మడి-పెద్దలు). 

1ఏ!1ఏల(౪-దొాదా (హి) తండిళాకలు, 

ఉమ్రి ఇలానే (హి) వాపోేఅబ్బవ్నా! 

రలు లో లభి -నాలేకా2ైర్ (హ్రీ 

తండ్రితాతలనాటివై గముందీ న్షకలహాముం 
న్ 

తల వాస్ (హిషక్ర్రీ) అవిరిపాన, 

థ౮ బాక్ హింత్ర్రీ) శబ్దము మాట్స వా 

కవచనమ్ముసామి తెసంభాప-ణ, (ప్రస 

గమ్ముపి) స్తవము, వదంతింనార్త్యవ_ర్హమాన 

ము ,.వైననుదో రము అపరాధము. నింద 

వివ యముహాంశము, "నేర్చు, (పవీణత్స విశే 

సుమ్ము అభ్సిపొయమ్సు ఉపాయము-సమ 

యము-గుట్టు;ర హస్యముఫలము- ఆ షేపము 

_తప్పుుకారశణమ్పు వాంఛ ఇచ్చ, వాగ్దాన 

మ అధికారమ్ము మర్యాద, గ "రవము _ఆలో 

వనుబుద్భిగుణమ్ము టొంఫు,నెపమ్భురీత్సి తె 

రశ్పు వైఖరి, మార్త మూస్థిత్సిగత్సి ఇ౦గితము, 

. మూలమ్హు 'సంజంధము సారాంశము, 

౮(జ్రీ!?ఊ(్ల -ఉశానా (హీ) మాటస 
పాంంచుట, సాచాల్తఆ ట్ల _చాత్మేం 

(హీ మొటమాటకు- పితివిహయమునకు 

ముందు, పు సాయే పై య(్గ--బదల్నా- 



త్త రికి 

పలట్నా "హి. ఆడికప్పుట-మాటకస్వుటం 

ఏ ౮0 తుటి- బనానా- ఫఘుడ్నాా 

(హ్ మాటలుపుట్రించుట, "తేకకల్పించుట, 

అబద్ధము చెప్పుట--నెపములం కల్పిలచుట, 

ఎలయ యక (ఎపానా/పాఎమయాలముకనునొను 

టి ఆకళింపుచేసికొనుట- తుజ యి (- 
ఫాట్నాా (హీ, గుట్టుబయలుపడుట్ట మాట 

పాక్కుట. (అలీ యం కాల్నా (హీ, 

మౌాక్రదా!కించుకు, ఉ పేడుబేయుట, ఆల 

స్యము వేయుట. యాయి ( వీక్ 

(హ్, మాఘీ ము వ్చోటలం, (ప్రసంగము, 

(౮! యత్వీ చు న స త్త 

రవాసయగుటు వూచిపడుట , మౌటముచ్చి 

ఆయు౦డుట , జ్ర యట్యంవఖా హ్) 

హాటనిలుపుకు మాటవకి)_ చుట. 

[ తి (యం న్నా ప్ మాహీలాడ్తుటు, 

న క్ ఎక్కా * శత షె [ణా టై క్ర యీ టు యటం క స్పానిష.6 

పహూగ్నా, (హ్ ఎమాటపొసగియుండ:ట, 

యూ లే శ. న. ల 

శ్ర పెట్టక పోవుట. 

_-బాతోంచేంఆనా జా; ; మాటలకులో 

బడుట మాటల కేవోసపోవుట, 

ాధాజ ఆయ్. గు బ్రా లోలా వాతూ6ప'6ల 

“గానా (హిమాటలు పెట్టు శ్రీః 

యదా యమ్యుట్లు లన భవా తేం 

సంయ్నా-ధాంట్నా (హీ చెప్పుట, ఎత్తిఫా 

డచుట. తయి-ట మం టాచా 

"తేయక్షాన్సాసు నానా (వా మాటలు పెట్టా 

ట.చీవాట్లుపెటుట, ౧ ం్జ 

(టల ౪ బాతూన్-నియా[హి.ప్రుమాట 

లమారివదరుబో ళు, 

ఎ ౪ బాతీ(హి.క్ర్రీవ త్తి, దీపపువత్పిదళ. 

ఆటీ యంంట్ర 

ముట బాట్ (హి.ఫు ఎత్తు తూనికజాయి 

(తఊ)బాట(తోవ (రొకైబిన్లలు. 

లో ౪ బొటీ (హింత్రీ) నిప్వులమూదకాల్చిన 

[ఇతే (పా,ఫు) కప్పమృుపన్డు సుంకము, 

ల ౯ (._దార్. (మా నకల సవా రాబ 

ట్రువాడు, హం: --గుజూర్. (పా) 

అరికాప్సు పన్ను వెల్లించువాడ్కు లోబడిన 

ఎద (యాట చాజా(హీ.ఫువాద్యము పేఖ 

ము (రర (మ(ట్తంగాజా (హింఫు) గీకవా 

ద్యాదుల'సంతోప.సామగి, 

౧షా0 చాజా (పావు) సజ్జలు (ధాన్యమ్సు. 

(సము ట్ర బాజ్నా (హిిమో9యుట్క(యమోగసట, 

వాయించుట్ర, (పచురమగుట, 

యూప చాజంత్రీ( హ్.సస్త్రీ) ఫ జంత్రీలు 

మేళమ్సు మే భాండం); మహన కహల 
పరిపొలనలోవజం త్రీలప్షద్దతీ? సికొనుచదుం'ెే 

పన్ను. (మాాయి. 

య నాజీ (తు.ట్రై నీ) అప్పు అక్కా, అ 

| చాఛ్-(హి.త్ర్ర్రీసెలవ్, సెదవిమాల, 

యయట్ట్టంంిపాణల చాఛేణిల్నా (హ్) నవ్వ 
వచ్చుట నవ్వుట్స సంతసించుట్క పకపకన 

వ్వుట్రసంతోవ సపముః 

యయ స టాం 

చి( బాద్ (పావై తు)వాయువు, గ 

ల్ల (టై . -౬క్ల - ు 

పొయ్--రప్ట ఫ్ తార్ --వెమా (ప్రా వాయు 

వేగముగలద్సి మిక్కి-లి వేచముగా పోయె 
డు గట్ఞము “మొ! ఉంచి ఎట్ల -ఎ-సబా 

(పొత్రీ ,. మందమారుత్రమ్ము స 

ఆ టఏమనంల (0 ఎ-ముఖా లిఫ్ట్ (ఫా శ్రీ యై 
ఎదుకగాల్సి(ప్రతికూల వాయ్యువు.. శి 

శ్రీ టం క యమువాఫిక్ (పా. క్ర్రీీతో 

డుగా లి అనుకకా లవాయువ, 
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ఎ( బొద్(హీ.ఫు) వాదమ్యృుసుంకమ్సు పన్ను, 

గ ఏ౮) బాదాహమ్(పొ ఫ్రుబాజాముకాయ,. 

౧ం|ఎ(ట్గ బాదామ(పా,ఫు) ఒకవిధమైనపట్టు 
బట్ట్ర పట్టుపురుగు లే? కాయ్యపీలికలబొంత. 

ా!ల( చా దామా (ప్రాబాదాము కోయవ 

"న్ని లేకయా కారము%ల-బా దామువంటి. 

ల ఎ (౮ చాద్ బాన్(పా.ఫ్రుఓడచాపు గా 

లిచాపు తెరవాప, 

(య ఎ(ట వాద్పా (పొ పు పంటెపుగుజ్దము 

వడీనలగుజ్జము. (వృద్ధిబుడ్డః 

జః ఎ( బాద్ ఖాయ (పా,పు) అంత 

రె ంముల( బాడ్ఖోర (సపా.,పు) గంజ్జము 

నకు వెయ్యకుకలు రాలివోన నొక వ్యాధి. 

య ఎట బాద్ నేహ (పా.పు) గరక్క లక, 

(గుడారముయొక్క. నిత్రాతిైపై యమరి 

యుండునదిఎ) 

శ్వ్ర్రల వెట్రియ (పా.పు ఇంటికప్పూలో 

నుండుగవా కము, (ఛువు, 
రయ ౮౮ వాద్పావ్ (పాప) రాజ్యుప్ర 
యి0పి ఏ౦ . వాద పహావాక్ (పాం) 

'రాజ్యము(ప్రభుత్వము. 

పి యింట బాద్ఫాహీ (పా్య్ర్ర్రీ రాజ 

'నం1, 'రాజార్హ్లు మైన రాజ్యము దొరతనము 

(ప్రభుత్వము. 

అమే లం[ వాబ్కమ్ (పొంప్తు విసనకజ్జ, 

అలల బాదల్ (హి.పు చేసుము, మొనలు, 

ట్ల ట్రంటలలాసట్నా (హి) మబ్బు 
విచ్చుట్కునిగ్మలా కాశేమగుట. 

ట్లు ఎలటంలానానా (హ్రీ మబ్బు 

(గ్రమ్ముట్కు (ము ల లీఎ(థానరవ్ నా 

(హ్) మ ముల సముటి 

లీలల చాజ్లా (హింఫు ఆరీపట్టుబట్ట,జ 
నీ ప్రీ 'ల్చునరిననూలు. 

బప్రయాంట జాదింజూన్ (అపు) వంకాయల 

టం౮(( చాద్నుమవా (పా.పు) వాయుదిశా 
దర్శక యంత్రము వాయుదర్శకము. 

ఎట బాద (పొంపు సారాయి వద్యము, 

యు ఫల్దిం (మ్చప్యఎరలే ట్ల అజాలాలా 

నోమ్-ఖార్-పరన్స్ (పా) (త్రాగుబోతు, 
బ్ రెట్య_కమ్ (ప్రా సారాయివండు 

వాజ్కుఆసవకారుడు సారాయి. తౌగు వాడు 

ఎంట బాధా (హి.పుు ఆధిక్యమ్ము 

"హెచ్చు; పెచ్చు. 

తో శవింట ఇగాద్ హవాయా (పొం్య్ర్రీ) 

నిరర్ధశ మ్కునిహ్బలమ్చుతుబ్భ ము-వ్యర్థము స 

6 బావే (ప్రా వాతమునల్స భల్లన్ని 

ట్రయి తం థాబదన్. (ప్రా వాతి 

ముగలవార్కు ఊరిన దేసంమునల, 

(ఈల బాదీ (అపు) ఆరంభకుడు 

వాకు !ంలట లాయున్నజర్ (అ) (ప్రధ 

మదృష్టికి, మొదటచూచచినతోడ'ే. 

శీల (6 బాదము (అ.పు) ఎడార్సిఆడవి, 

శీల € బాదియ(పాపుగన్న,కోరపెద్దదిఎ) 

ల బార్ (పాపు భారమ్ము బరువుతడవు 

'తేషృఫలమ్ము పంట్క వారము అవృత్తి; గర్భ 

ముభూమి; ఆజ్ఞ, 'సెలవు;సదసు ; సభ్య కస్టా 
నమ్వుదర్శ నము, దాారము; శ్ర 

వృట్పుధు(ఇ-బార్ -హా(పొ పలుమా 
రు తేప తేపతరచు గా. 0 (౯ (బ్లా 

ర్ (పా) భారవాహకుడ్రు బమవ్ఫలు మోయు 

మోళకూలిలేకబాడునగ్య బరువ్చలుమో యు 

బంధ్ల్వు మె ఫెరవాసాముు బరయవనులు 

దించుట. (మ, ((--ఎప్కఖాతిర్. (పొ 



లీ తు 
నన్న నును చులకనా ననతనాతతొన నతన న 

నుకునకనటొతారనా లలాట నకననితభునననాలు శకి ననుకోాననన ధాతు ననననుననినునానునననుంనిన ననున అవననటున | 

అఆలనట్టకనుకు, ,1౮ సలాదార్ (పాగ 
ఎ 

నృచూలు?ల్క ఫలవంకమన్కు పండీ 

న్న = స స్త శాన, “పొపు) "సామ 

జీ ఇ 
త్ రుళతిమై 

(గ్రుల్కు పేతు ఫపూనము; సంచ్చి పాత్రలు. 

ఛా బాం ఇ నం ళా 

అణ కమ్ "కాంకు (మోలబంటం 

(గ ఏావర్[ “హా ఫలవంత మైసు కాచిన 

(౮ బార్ “హి.వు వేళృసమయమ్యుఅలస్యము 

కన్య; వాకమ్సు నీమ్మ పకువు, కడవ లేప 
ఆటంకమ్యు అభ్య ౨తరమ్యు శేశమ్సు వెం[( రక్ష 

స్వే క, ( (యల గానా/ఉ)ఆలప్యముచేయుట , 

|, బారా'హీ'పన్నెండు. చూడు రె 0 

0 వారా! “కీల్యష్టు' “మోకీ పోక , నీరుక ట్రుటు 

“చెరాజీ కొట్రుకీ 4 . 0 య 0టాల్ 
న బలవంతమ్ముఫీకులాట. 

యు, (0 వారాత్ (హిం త్రీ ్గ.' చూడు జా ఇ 

అలీ హారాన్ వ. (వర్థము. వాన, 

న. స న్ చేవనూకృక 
వష్టమువలళపం డెడుభూమి్మి మైనపుబట్ట వా 
సచాళాాయ. 

వ. ట్” 
కా (| 

రాప్ 'హి.ఫు వాహముపంద్ని 

"లః య అత్య ట్లు బాజ్ ఇంళ్టు, సేనావివాసమ్చుదంసు 

వాడ. 

సక్కల్ల దాక్శాహ్యాసా. శ్రీ ఆస్రానమ్సు ఛ 

రా్టాసనమ్వు దిపాణముు కొలువుకూటము, 

స్స్౪ చాష్టర్ ప పా.పు) మోకప పశువ్వుస్వంత 

గుజ్ఞములేనికాతు [సవార్త్యుగుజ్జపువాడ్యు 

౪ చార్నా (హీ వెలిగించుట్క దేపము 

ముట్రిఆచుట్చ. 

యా ట్త బారియప్యాకురిసెడు. 

అన్యుల చార్నీమ్[ఇం్య్ర్ర్టీిలక్క__లేలము- 

"మెజటుగస్మతేలము. 

యింల్య, (ట్స జారూద్-క్ (పాచి 

కిముందు. ఎ(మిలా) (ఖాన (టా 

తుపాకినుందుకొట్టు. (వాలేప, 

ర్య క్ చార[పాంప్ర్రకిపయము-హంశము-కడ 

ర్ 0 బార [హి్మిపండెండు, యెట్తక ౧ ట-బా 

ట్ (హీ) మూడారు తెరువులు- వెల్లా చెదరం 

అధ్యానము- పాడు. కలత- కలవరము. 

న. భర్ పా 5 కర్నాా 

"హ్ ) పాలిమేరపాక ఫొట్టటం- ఉహు వెడల 

మం) ] తుపై చ్చ 

దష - 

దశద్వారము-ఆ రానుగృహము-తో క్రి జభశిన్సి 

యుల్ట -చలంచచొప్పరము. _ గడ్డితర (౧ -ఖ 

డ్తీ (హి) గుణితము. (యింక (ట-మాసా 

(హీ! బావళిప పదము-వలపుపాట- ఇదిసంవ 

తృరముపాడవునను ఆయా మానములందలి 

వలపునువృద్ధిచేల వీసాయములు వర్షింపబడ్తి 

యుండు శృం-గార పదను, యు ర్య ట్ 

వఫాత్ (ఊఉ) హజరత్ మెగంబరూగార 

అవసానకాలమున జబ్బు పడియుండిన ఈ 

"న్నెండు దినము లప, 

కటు రట సింగా (హి,పు) దుప్పి 
న బాశ (పొ ఒకసార్హి ఆకస్మాత్తుగా 

ఎట్ట కేలక్కు ఎట్ట కేన్తి తుదకు సారాంశము. 

శ్రుఖ బావే (అంవు) ఈశ్వరుడు జేవుడు, 

ముడు 

ఎలీఆొలా (అం ఎ ్ర్ర్రై పగ ష్స్ 

ళల బారీ (హిం తోట్సఇల్లు, తడవ్న 

వంతు ప్రమమ్తుమొార్చుుగవాతుము 

'బ (త్రుశాాదార్ (హ్రీ వంతువాగు, 

(ప్రహరవాగుంంతి క (౯ స ఎ రిపప్ 



(అట్టు (౪ వ ౪ 

(హీ.ఫు) వరసజ్వరము. 

ల్ల 1 బార్యాజబ్ (పొ) అనుజ్ఞపొందిన 

వాడు (ప్రవేశముపొందినవాడు అనుగృహీ 
తుడ్యుళ్ళ తార్జున్సు సభ లో శేర్చుకొనబడిన 

వాడు, 

అమ్ముల బారీక్ (పొ) సన్నన్కినూక్కు మైన, 

నున్ని తమైన్సృచురుకునల్ప కష్టతరమైన్యసూ 

క్ష శ్రబుద్ధిలు ళ్లు యు  (ఛ---బీన్ (పా) 

నూత్త, శ్ర్ుద్దిన లవాడు;జూణ, నూకు, శ్రి ర్శి? 

బ్రసియ్యు[ --మియమాకా. (పొ 
అణజమధ్య,'సన్ననినడుముగలది. 

యస్స్రైల్త బారక (ఉ.పు) న 

వ్వ బాకిక్సీ (పాం త్వ) నూక్క్ముత్వ మా... 

సన్నదనము-యాక్తి “సూక్ష్ముము, 

వల) $ బాడ్-డ్ (హింర్ర్రీశత్త్రుధార- 

అంచు ముక 0చె.అలవ-చెట్ట్రబారు-బండ్లబార్కు 
తుపాకుల బారు.ఒడ్డు' వరద- ఉప్పొంగు- 

ఉఊ(దేకము, న్] ,.౮1లీ౮16---దిల్వా 

నా-రఖ్బా (హ్రీ పదును పెట్టుట. 

10 బాణా (హీ.వు) ఆవరణము-అలవ్యపహై 
కారము-శ్మళానవాటిక-_బల్సిబి దృము-పాల 

ము-ఊరిముందరి చేను-.రంగము, 

ద-.ఆచానముము- క్ జా ను, “చెం 
య్ 7౪ త్రీ) 

తోట-ఆవరణము-ని వాసము 

(్ట న 

సు 

వీ (వా, 

-పత్తిచెట్టుం 

డయా (హీ.ఫు) కత్తులుపదును పె 

(ల సవ య 

0 ల చాక్ (పావు) జేన (ఆడని మ 

0౪ సు. (పా నురల-_ 'వెండింయుం తి 

వశేయువాడు- వేయగలవాదు-= ప్రవీణుడు 

(వృత్తియందు).. (మె) (6-_అఆనా 

వహ్మా ( ఉ)వర్జిం చుట_ త్యాగము చే
యు! క్ 

"వెనుక తియుటువదులుకొను నుట ఫట) ట్ర 

-ఫుర్స్(పా,ప్రుఉత్త లళవాదిగా జేయుట- 

పరీతు న లట 

రఖ్యా (ఊ)ఆటంకపకచుట- త్రప్పించుట- 

ఆ టి 

యయ (ఎగ్స్, (పొం్ర్రీ) తికగుదల- 

మళ్హుదల-తిరిగియివ్వ బడుట యత (స్త్రం- 

యాక్ త్ (ప్రా మరలతీసికొనుట- మరల 
పొందుట-మళ్లుదల-తిదగుదల. ౨౮) (లా 

నామ(పా.వు)విడ పుకాకితము సము) (్ర- 

ఖావా(పొంఫు) పరీక్ష ళుడు.. వివారణకర్త = 

ల బాజూర్ (పా.పు) పదారము_ఆంగడి 

వీధి.అంగడి. (ర్య పల్కి (6 -మంద్ 
హీనా (ఊఊ) వ్యాపారముబాగుగాసాగ 

కుండుట. ౯ మి (0 ఉ-ఖర్, ఎ (పూ దిన 

సచ్చము, మూ శు 6- న. 

పాేనా( ఉఊ)వ్యాపారమువాగు గాపాగుట 

జ్య ఏ టానాహ్నా (ఊఉ) వీధులుతికు 

గుతు, (ఆమ_.సాధారణమైన. 

ఏ0 110 చాజారూ (ఉఊ) అంగడిలో దొర 

ఆఅ బాజారీ.(పాంపు) అంగడి సం 

'సామాన త 

నిప్పవాయయైళ. (యీ) లంజె. 

లకు బాజార్ గాన్ (పా పు) వర్త కడు 
వ్యాపారి. ( (కము-వ్యాపారము. 

తారు) బాజుర్ గానీ (పా శ్రీ వర్త 

ఏ0 ( వాజూ(పొంఫు)దండంభుజముపక్కు 
_ఈడు- జోడు-సహావాసీ-మయంి చపుష్రైం 

"క్క ఎపకుము ట్ర) (ధా బంట్ 

(పొ.పు భుజబందు-వాహుభూూవణము- కే 
యుూరము 'సందిదండ 'సందిటిదండ, 

యలు (దేశా (ఊఉ) సహాంకుముపే 



యం 
స్త (. జ్ 
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యుట*వేయూలతళక్రయి యిచ్చుట, 
అణా-శవె 

ఆ "ఆట.పంబెము-ఒడ్డు; 

మోసము-వరంిచన, (టి టై ఫాపానా 

ఊఊ ెలచుట.ట్లం త్రి టీనా 

(ఊఉ చెలుచుట,మోసమువేయుట. ఓడిం 
చుట. 
ట(య్ర్రలాపానా "టా, స్తీ సుస్తీ 

(ఉ)పంబెమువేయుట-ఒడ్డుట. 

“అయం (6) నా ఉట) చౌలు 

చుట-_ మిచుట-మోమట, 

ల్లీ 0 చాచే 'పూంపు, ఆట-పంచెము- 

బెదలా ను శ్రాన్ నోదము. 

ంక్సుుట చాబూహా పా. శ్రీ ఆటపట్టు. 

రయగము 

ర వాజ్:ర్ (పాప పంజెగాడు_ 

దొమ్మరిగాడు-గారడిగాడు-మంర్ర గాడం- 
కట్రాబోతు. ఆట గాడు,. 

తోలూప ౪ బాజీనళక్న్నీ (పత్రీ) 
మాం త్రిక్రురాలు, (వాసన-గంధముం 

లాలీ వాస్ [(హీంపు] వాసము-_థానికిషట్టు; 

వము (ట్ల బౌసళ్ శ రకదాంకా, 

టీలు ౮ చాసలీక్[యా, త్రీగచేశిలోని పె 

ద్దనరము, 

ఆయు (0 వాన్యతీ[హి.ప్రై నాసనవియ్యము. 

లా వాసన్ (హి.ష్ట ఫభాండము-పొాత్రము. 

టి్ల్త బాసహ్నా [హివాససకలుగ జేయుట 

న. 

హాాశ్లనాసే సహ చష్టాచష్టవాడిన _ఉఊసపిూ 

సించివు వాననగల వసించువాడు-వాస్ి, 

యనా ఆ -రాద్ [(ఊ.పు]) కనుపపండ, 

గ-పండు):మరునాడు. ఎ టు ట్తజము! 

హూహీి.పుసాచినోరు, 

పటం లబాపాపవు పొ.ప్పుజేగ-బైంపిట్ట, 

కయప ట్ర బాషింద (పొప్వు నివాసి-ఉాండు 

వాడు-నివసించు వాడు, 

రుం బాసిర(ఆ.పు,దృష్టిచూపు. 

3 చాతిల్ (అ) వ్యర్థము-కుచ్భము-అసత్య 
ముూతబన్త ముప సికిచూలీ రధం 

బ్ర (౧ వాతిన్ (అ.ప్టు]) అంతరం+ము_అంక 

స్సుహళ్చూద యము-మనస్సు-ర పాన న్ు. 

టంట వాఇస్ (అధు, కారణము-మా 

7”. లము, హేతువు, 

ఠా నాగా (పాం తోట-కనము-తో ఫు, 

త౪ది౪- బాడీ వ పుప్పువాజట్క* 

(ట్వ వదల ద్ర ధానాగ్వోోనా (ఊఉ లా 

బృరక్యబ్బాససట.మిక్కిలిఆయంరంయ. 

జలాన్ సాహ తోటనొడదు. 

నూలకరి-తోటకాపు-నూలీ, 

లో ౪జి థానాన్ (పొత్ర్రీ] తోటపని- 
తోట వేయుట-ఉ ద్యానకృషి.. 

(త్రయ డ్రభ-ఎ-సజ్జ్గ సానా(ఉ) 

మోసముచేయుట-టక్క్కు వేయుట. 

4 ౪ హెగీ[అ.ప్పుతిమగ బడినవాడు-ద్రోహ్, 

యగ భఎయాడ ల బాగ్ చ-బాగ్గీన [పాంస్లా] 

ప 

ఎ 0 బాఫ్త(పా.ప్పు నేసిన-ఒకవిధమైనప 

షన (వాడు. 
అ అ న 

యతట్త బాఫందపా.పు నేతగాడు.సాలె 

వాల పాకిర్ (అ) విద్యావంతుడు-పండితు 

డు-సంపన్ను డ్యువ్యా్థుము. 



టోయ్రిత( చాకర్ఖాని (తుంశ్రీ) పా 
లందక్కె_కక లిపి చేసినరొ స్రైబిళ్లలు* 

0 చాకిలాగపాచూడు (లి 

టో చాక్షీఅ. క్రీ] శేవము-మిగులుసాచ్చ 

ము-_ చెల్టవల సినది. అప్పు, మిగిలిన-నిలువ- 

కాశ్యత మెైనఊన్న. బథు (జార్ (పా) 

అధమర్థుడు-ఆప్వు గొన్న వాడు* 

ఏ, (-దారద్ [పా సశేసము- 
ఇ౦కాడాన్నది. 

యయ(0 బాక్ (పా.ఫు)భయమ్ముశంక, 
కృత() బాకిర(అ. స్ర్ర్ర)కన్య,కన్నె. 

ఉత౦ చాన్ (హి. శ్రీ కశ్లేఫువారుకళ్లేమ్చు 

వాగాలు. (సిఎం య 0-ఉశానా 
-లేనా (హీ) గుజ్జమునుపరుగెత్తించుట. 

ఏ ఏతే అత (-డోర్ (హి) కన్లపుతాడు 
(గుజ్జపువాడు క_శ్రైమునకుకట్రిపట్టుకొనిపో 

వునది,) 6 య5(.ముడ్నా (హిమర 

లుట్ట అన్కువారు(స్ఫోటకమిు) ముఖము (త్రి 

ప్వుట్క స్ఫోటకముకగ్గుట, (యపసాంయక0 

--మో డ్చా (హీీిగుజ్జమును(తిప్పుటుమరలిం 
చుటృ్యముఖము(తిప్పుట. 

6౦ చాగా(హి.పుకట్న పుటడుపులు, 

శాల బాహ్(హి.ప్రువ్యాస్టముఫులి. 

టల కాఫీ (హింక్ర్ర్ర) నజ్ఞలలో. లేచు 
బిళ్ల నజ్జ బిళ్ల, 

అఆ బాల్ (హి.పు)ు బాలుడు పిల్లవాడు. 

యం) 0 (-బచ్బ్చే(హీంపు) ఆలునిడ్డల్కుకు 

ఏ (వీట. 

లీ౪ బాల్ (హీ. శ్రీ) "వెన్నుుకంకి; పగులు 

ఎ బాల్ (హి.పు) కేశమ్కు వెండ్రుకలు, 

(౮ 0(-ఉకర్నా (హీ) వెండ్రుకలు 

టుంబము, పిల్లలం, 

ల( 

రాలిపోవుట, 'వెండుకలుతీయబడుట. 

౨ ల ౪-ాబాల్ (ప్రా. ఆపాదమస్తకము. 
అంతయు. వీల (-.బరాబర్ (హి లేశ 
"మెనను, ౮660 (--బనానా(హ్రితలను 

డుచుకొనుట్టజడ వేసికొనుట, కొరముేయిం 

చుకొనుట. యయ (పన్నా (హి్రితల 
నరియుట, వెండ్రుకలు తెట్లబడుట. 

ఫం అ -తోడ్(హీ.పు) వెండ్రుక తెగిన 
పుండు. 1, మం) (-ఖోరా(హ్ర్రి పశువు 
లవెండుకలురాలువోగము. 

నగురుపాడుచుట. 

వ్లాయటతం (యం '(ఇ- కీఖాల్ ఖీం 
ఇచ్చా (హిిస్తనళల్యపీక్షువేయుట్స మిక 
లివోధించుట, మిగులనూడు శ్రైదృష్టితోజూ 
చుట. (ఖం) ట--లేనా(హ్రి నొరుగుట్ట 
చమరమునాడుమ ంగలకత్సితీ సికొ నుట. 

౨ ౪ చాల్ (పాొ,ప్రుపతుమ్చుశెక్క 
ఎ బిల్ (అ) సహాద్యర్థక మైనయాపసర్దము. 

యి (-బిలిత్తిఫాక్(అ) ఐకమత్యము 
తో ఏకాభిపాయముతో,కలస్తి ఆకస్మా 
క్తుగా. (ఉదరే (-ఇజ్మాల్(అ)మొక్త 
ముమోిదృ 'సగటుగా, సంగవాము-గా, 

సై ౮ ఇ రాద( అ)ుమనఃపూర్వకముగా 

"కావలెనని. దయవుంచి (--బిత్తఖ్ సీస్ 
(అ)ాముఖ్యముగ్భా(ప్ర క్యేశముగ్యా నిర్షిన్సము 
గాం జ ౬0 (.-విత్నసీహ్(అ) విశదము 

"గా, స్పష్టముగా విఛజనగ్శా _చెనముగా, 

అశాయయి (_ బిత్తఫ్ సీల్ (అ) వయినము 

గ్యా విళజనగాా వే నశ్వేరుగ్యా వివరముగా, 

నా (జబ్) (ఆ) బలాళ్కారము-గా, 

దాం (--జుస్లూ (అ) మొత్తము మోద, 

మై (.-విజ్ జాత్ (అ) స్వత వస్తుతః 



ఫ్ 

స్వఫావమున్వా నవీబముగాం వాడట 

“ఆ ఆగత గ్రముగా, అవళ్యే 

'అ,వికద్దమ్యు 
ధి 

+) మరల్క ప్ పర్యయము, కులోోవుము 

(ఈఠి ల నవా టి న. కా “సర్వ 

చంిము గా ళ్ ళయూన కయ. 

శాలి 

_-ఫర్ జ్ (అప్రతిళ్ఞా క్లమ్ఫు అను మౌ'నార్థ 
అనుకొనుఘుు దూటవక 

నక్క ఒకవేశ, ఊహాకంం 
అ= 

ఎసీల(ా 
వహతః, ప. స. 

) శ క్ష్యనుసాచము. ట్రయి (కుల్ 

| క. ఆసా :ంవముగ్యాాబాత్తిగా, క, 

యమా [లా సతీ ప [సంత టలముషో జ 

ర్సు(జ, ము ప 'సముకుమున్న ఎదుట. 

చ్యుఅనుకొ దము, 

వాతప్నా నన ల్ని బ్ టో క నూ క్ 

సల్ 'అ, (ప్రస్తుతము ఇప్పుడు 
అడ్ 

శకి వ శ జ 

(కక్ హ్చా (చ | 

సం తో 
సాం వో 

| చాకు వాగు 

పము కా (సా) ఉక్ 

పాయకారిగ్శాలోలోపలవపెదెపెన్సు రహా 

స్యముగా, కల (భోళా లా(ఉా) నిన 
పట్సి అమాయికుడుం ల యక (టా న్్. 

(వా / "షేలుమిట్జైం యిబిల లీ ల-దన్స్ న్స్ 

(పా చైయధి కారివైచేయినగలం 

ప్రమా లే ((..నపీన్ (పా) అధ్యక్షుడు 
ము. న. (యె 

తౌక్రన్నా ఊఉ) ూటిలోశెట్టుట, మూర 
లో జెక్కుుట్క మరచుట్ట (త్రోసివేయుట్క 
నిర్దమ్యుముజేయుట, తికస్కరంచుట. 

టో వి బాలాయిీ (పొ) వ్రైదిమోద్సి వెలుప 

నీ అధిక మైన్యఅధిక్యమ్యు మగడ, 

యుఎట్లు _లీట్త-యాఫ్క్ (ఊఉ) వెవరు 
దూనమ్మువెఆ చాయము, 

ఉమి( బాలిమ్(పా, స్ర్రీదిండ్రుతలనడ, 

యయిట్ట బాలివ్స్(పాం్య్త్రీజేను.. (జ్జుకు- 

(యప 0 బాలిస్సియా (ఉ*ఫు) మరగుబ్థకు 

మి బాలిగ్(అ.పు)యౌవనుడు, వయసువా 
డ్కువక్త్రృవ్యవహారదశకువచ్చినవాడ్యు వయ 
మ న చూజేరిన, 

ఆట వాలిన (అ. త్రై 

శే (6 బాలమ్ (హిపు!) మ:డుం్యప్రియున. 

న! 

స్ట రజన్వల--జవ్వని. 

( ట్ శ 'ాలమఖీరా (పాలు! జ్ ప 

రమైన న తెటదోస "రౌొయా, 

ఏ౮ ఇ చాల్నా (హీ; ముట్టించుటల హా! గలం 

పజేయుట-రగుల్బుట. 

లా బాలా (ఫా య్పు! వ 

యేటా హీ (ఊఉ.వుు ఒకవిధ 

వ తియ్యని తిను బంచము, 

టల వాలీ (హింత్రీ) బాలిక-చిన్న గింబౌ 
పిలి యనుక క్షభూప.ణయుం పవులపోగు; వె 

న్ను-క ర్ రుగుడు-వృస్టి 

తో బీతి ఆ చాలీవ్గీ (పా, ప్రీ ్రఅంకరింపు- 

బ్రాల చాలీన్ (సొంపు తలగడందిండు- 

సమాధియొక)_తలగడ, 

+ వామ్ (పా.పు) "మేలుమిద్రె-కప్పు. 

౧ బామ్ (హీ కొమ్ముచేప-పాప 
మాను-బుక,_డము.. (డుాహ్మాణుడు. 

బ్రం౪ చామక (హింప్ర)ు వామును వ--ఫొట్టివా 

ద వాన్ని (క్యాక్క్రీ ట్రాద్మాడి. 
పాటులత్వన నల్లికండ్దతాచు. 

లా చ్రాజ్లా (హిం్ర్ర)స్వ భావన ము-నడవటిక 

“కెరగు-రీతి-చాణము_ -(ఫు) నులక (తెడు- 

౮౮ వానా (హి.పు పేక-నేశతలోనిఅడ్ద 
నూలు-వేవ, ము-బట్రలు.- స్వఖభావము-వృత్సీ. 

యుట( చానాత్ (హీ. శ్ర) పీకు నొంగడి- 



౨ 

రాంకవము, (త్స్యవి శేషము, 
ఆటల వాంబ్ (హింత్ర్ర్రీ పాొపమోనుంమ 
టట ౪ వాంబీ (హిం్త్ర్ పాముబొక్కం- 

బిలము 

(ఎట చాత్-టా (హి.వు విధాన 
ము-పాలం-పంపకము-ఎత్తు. తూనికజాయి. 

యతని యత (ట_వోంట్ (హ్రివిభాగ 

ము పంపకము, (పంచుట, 

న క్ బాట్నా (హి విఫెగించుట-_ 

పయాలండాా టి బాంజర్-బంజర్ (హి.పు) 

వీకునేల-సాడునేల-పండనిభూమి- తువ్వ 
“వీల చాట నేల. 

శవము ట బాంక్ (హీ పండనిఒనొగ్డు-కనని, 

యా (౮ బాంన్నా (హీివదువుట... (ము, 
3య( చాంధ (హీ* పు) కష్టీ-కట్టు-నిర్బంధ 

(వయ (0 బాంధ్నా (హి కట్టుట-పన్నుట 
కట్టవేఎముట . 

వావి (0 బాంధ్న్యూ (హీ.ప్రు అపవాదము- 

నింద-ఊ'పాయము-ఊహ -౩ ల్బన-రంగుకైస 

(బానిస, 

(6లిట్త బాందీ (హి.క్రి)ి దాసి-పనిక శం 

[ఏంట చాండా (హి,ఫు) మొండితోకగల- 
తోక తెసినపాకు- గూని-కుంటి-.వంకరకా 

కటు, 
౮గి 

ల్లవాడు. 

కలాల బాండీ (హిం్య్రీ) దుడ్డుకజ్హ్ర-క జ్ర 

(౧ బాంస్ (హి,పు)ు  వెదురు-పదియడు 

గులకొలు ఏటీ ల్ధ్యలు టాపర్ 

చథా"నా (హీ . న్లిరి జేయుట-సిగ్ట వీయు 

ట-అవమాసపరచుట-స్తోత్రము జేయుట. 

టు ( బాంసా (పొంపు) ముక్కుదూలముం 
"'విన్నెముక-వెదురుగ డ, 

టే స్ పటే చార్మసి-బాంప్లీ 

(హిం్యత్ర్రీ) వేణువు-పీల్లన్నగోవి. 

టా ౪ బాంసీ (హి చిట్రివెదురు.పాహిణ 
న! 

అానానే ఇ సాక్ 

₹దము-జఒక విధమెన పచ్చనిజాయి. 

అమీ 6 బచాశ్ (హీ.ఫు వంక-వంపు-ధనుస్సు 

చింళజఉుటి; వ౦ంక్రీలు-అంటచెలు;బండి-వీల. 

ఆమ బాత్ (హ్.ప్రుకరవాలి- భురికా-వంక 

రక డియము-వంకి , 

రట వాడా (హీ,పు) వంకరయైన-నీటు 
గల-పోకి రమైన-సౌగసుగాడు-నీటుకాడు. 

శు( బాక్పకా (హింపుు వంక-నీటు; 
సాగ సు-పోకిరితనము-పొంక ము 

(యట వాంకియా (హింపు వాద్య భేదము- 

(బూరకొము శ్ర 

వ 0 బాంగ(పా. స్త్రీ అజపు-కేక-పిలుపు 

ళీ 

నమాజు మూాగోపము_కోడికళూతే, 

కు (0 బాంగా(హి.ప్రుపత్తివెట్రు-పత్తి కాయం 

ర (౧ చాంగర్ (హ్ పుమిట్ట నేల-నీద్టుపాజ 

కనేపండునది. (గుంక్కుడైన, 

ప గ్ బాం (గ్రూ(హ్హిబుగ్గిమాలిన్మ మోటు, 

(మట బాంగీ(హీ. క్ర్రీఏచూదిర్తినచ్చు, మో 
'స్తరు కేక చేయువాడు. 

ఎ చానూ(పొాస్త్రీ్సయ జమానురాలం, 
య్ర్ బా న్వే(హ్రితొంబరిరెండు, 

ఎటాజైల్ల బావా (హిత్ర్రీ బాహువు; 
కయి రతమకుడుతోడ్యుసహాయకార్సి ఊ& త్త 
రవాది-పూటపడువాడు, 

టో (౪ బౌనీ(అ.వు)ళిల్పి,క ర్త కారకుడు ర 
కమ్యుమూలము్ముర-చనక_ర్తృ రచయిత కట్టు 

నాడు-వపవేయువాడు, 

టో ౪ వాన్ (హింత్త్రైవాణ్సివాక్కు-వచన 
ముుభెాప,ఉఊపన్య్యాసము. ఆ 

ఎం వావ్ (హిం్ర్రీ) వాయువ్హు గాలి, వా 

తమ్సు వాతృపైత్యము పొగరుం 

లా య్యా (౪ -బతాస్ (హి గ్రహబాధం 

యయ ఇం (-బిడంగ్ (హ్రీ వాయావిళంగ 
ములు, (౮ ఫ్రై ఎ (-భడక్నై (హి పీ 

చ్చిఎత్తుట) *పే్రేలుట్స వదరుట, 

అయన “యట్లు ౨ అాభక్ రుక్ (హి 
వదరబోతు, నీటిబుషలు) వు ఏ (.సూల్ 



గ్ రీ (ఏ 
ళి 

(ఫా.వు వౌతకూల్చ పరితామకూల. 

వాయువు. 

(6 చాచా/(హీ.పు 'తాక్క తండ్రి వైరాగ్సి 

మహాక్కుడ్సు గురువు. 401 [9 (ఆదమ్ 
(ఉఊ)మూాలపుమషుడు-సాంప్ర చదాయము. 

టం  బావ్టా(హీ) మొక్కెమ్యు ధ్వజము; ఈ 

డ్చురోళము తిమ్మిరికేనము. 

౧౨౪ బొవర్ | పాపు, విశ్వాసము నమ్మి 

కమ్చునమ్మకగినృనిజమైన. 

ఆహం మ స 

వాడు. ఎ(మ్య్ణ్ర ఏ భాఖాన(పా) జం 

టమయిట్టుమహానసము, 

భి ం(ధ చావ్లా(వి _పుపిచ్చి, వెళ్టే, వెడ్డి. 

టీం బావ్లీ(హి. శ్రీ) దిగుడుబావి; పీ 

చ్చిద్విటక్కు., మోసము. 

అలం అావన్ (హీిఏబదిరండు. 

00 బాహ(అ. శ్రీ) మొగకనము. (హి.ఫపు) సం 
బంధము-సంభో గేచ్చ. 

వ్ల వావా(హీ.పు్రుజలదారితూముః 

న్ బాహర్ (హిబయళట్స'వెలంపల్హ పరదేశ 

మ్యుపరాయి. (ఎ ర్ (ఫా ర్నా (హీ) వెడ 

లగొట్టుట్టతీసి వేయుట. (ప్రసిద్ధమైన. 

౨౨ ౪ వాహిర్ (అ్యశ్రేస్టతరమెస్స ఘనమైన 
శ (ఉ చాహమ్(పొకూడ్కికలస్కి బేరి 

లై (౧ చాహన్ (హీ.ప్రు వాజహానమ్చుపదనుత్తో 

సీన పొలము, సిద్ధముచేసిసపాలము. 

(య్య బాహ్నో(హ్రిదున్నుట్క విడదీయాట, 

వెనుతగులుటు తెజచుట్కవిళ్తుట్క దువ్వుకొ 

నుట్స చొరగొట్టుట, 
గళ స. 

టో (ట్య వాయీ(హ్. ఫ్రై )అమ్ముఅమ్ము గారు, 

వాయాన్చువావము, (ధ్వని 

లీ చాయాం(హి్రిఎడమ్క దాపల్సి క్క 

ఎఏత[యంయ( వాయద్ పాయబ్ (ప్రొతగినట్టు 

"కావలసినట్టుయధాయోగ్యము. (డువాడు. 

వీల బాయెఒ (అపు) విక్రయికుడు అమ్మె 

లానే (౧ బాయిస్ (హీ) అరువదిశెండు, 

హాస ట్ల బాయిసీ(హి.ట్ర్రీ) ఇరువదిరెండు 

వేలసేనలేక సేనాధిపత్యము. 

ఎల బిబాద్ (హి. శ్ర్ర్రీవివాదముజగడము. 
ర(ం విచాహ(హి.పు వివాహము. పెండ్లి. 

క బబ్ (అ.ఫుసింహమ్సు బెబ్బులి, 

(ల బా (ఊఉ నల్రమ చృ్పలంగలనీలవర్ష్మఫు 

పావురము. 
యః? బబీి(ఊం్ర్రీముం సయల్కుక తరిం-దిన 

(గుజ్జపు) వెషడుకలు. (ఎట్టు, 

లాను బబూర్ (హి.పు్రుబక్చూరమ్సు తుమ్మ 

త బబూలా(హీి పుసుడిగాలి. 

బాణి బబ్బీ(హీ. స్ర్రీముద్దు, చుంబనము, 
టా ఆన్ బ బేస్-సీ(హీ. క్రీ) మొళల 

వ్యాధి-మూల వ్యాధిం (వాడు. 

న్ బబేసియా(హీ,పు) మూాలవ్యాధిగ ల 

(యాయ బప్వీస్మా(ఇ0.ఫు).కైస్త్రవమళస్వీ కా 

రస్నా నమ్భు(కైస్తవాభిపేకము. (నుట. 

1 భు బఫారా(హింపు ఆవిరిపాగ వే సికొ 

( ఈత) విఫర్నా (హ్హిచెదరుట్స తిరుగ బడు 

ట .హఠరముచేయుట పోకిరితనముచేయుట,. 

యబ విత్ (హి.పువిత్తృమృుధనమృుళ క్షి తార 
ణఇన్టమ్రుఆ కారము, 

యఖ బుత్ (పా.ఫువినహామ్ము ప్రియురాలు, 
పొ-చికలాడుపలక* లలు (. యిజటాపర 

స్స్(ప్రొవి్షహారాధకుడు,ప శ్ యిటలా 

తరామ్(పా) వ[హములు పక్కు వాడు, 

లేయెయాఖ-!యయాట-ఖాన --కదా 
(పొొవ్మిిహాలయము, _ 

|) బుత్తా(ి. ప్రమోసమ్కుటక్కు నెపమ్యు 



యట టో 
ఖు 

యాలు బతాస్ త్ర్రవాయావు, గాలి, 

గ (పు  ం (హి.పు 

బుస నీటిబ్యు; చక్కెరబుస్టలు, (బక్తీసాల్స) 

య బతానా(హిచూపుట, "నేర్పట, "త్ర 

యపరచుట్ట చెప్పుట.(ఫు) గాజుకొల లక నక 

డియము* 

బాలీ బెక్తర్ (ప్రాదుస్ట్రమ్చుదుస్పతరము (౮) ష్య) 

1 బు తా9(హీ) మెొండ్కిపదును లేని, 

ల మానా (హిిఎన్నుట, తప్పులుపట్టు 

టు కాదనుట, నిరాకరించుట. 
సను బతక్క_ డ్ -బతంగడ్ (హి.పు 

గోరంత లుకొ ండంతలుచేయుట. 

రకర బశ్తానా(ప్రాచూడు. (రద్ధు (క్రియ) 
ఆణి బతరీ(హింత్రీ 
టే వత బతోలీ(హి. శ్ర్రీహాస్యము. 

౮, (జు చిథార్నా(హ్) చెదరగాట్రించుట, 

చల్లించుట, 

8 బత్తీ(హి. శ్ర్రీవత్తి;తిక మైనపువత్తిఅన 
ఈు కడ్డీ తలగుడ్డయొక్క_ ఒకచుట్టు. 

(య బతియా(హి.పు పచ్చికాయ లేంతది; 

గంజివ౦ం కాయ. 

అనా బవ్సీస్ (హీిముప్పదిం౭ండు, 

శ (వి ం్టమ్లథార్. (హీ) తల్లిపాలు) 

చనుబాలు 

న్యు బక్తీనీ(హింత్రీ 
సం (టైం ధుసయారిఖానా (వా) పం 

డ్లిగలించుట. (డ్యూ యుత్తయ్ధలాబజ్నా 

(హిిచలిజీళతవణుకుపుట్టుట, (యము 
ున్యన్యు బత్తీసీ యూ (హి= ఫు చాలింతికా 

యబ బట్ (హిం్ర్రీ) చర్మపు ముడుతలు, 

వకఘులుము డతలు, మెలికలు(పఫు) కాలిభాట్స 

డొంక ఏళ్తులు, బాట్లు) బొడిపెఒక కాశీ 

గజాత్సిభెగము పాలు ఏ 60యైబ్గఎమార్. 

ే ఉబ్బురమ్కునడ్డు, 

)చంతపం క్రిపసలువరు 

(హిి తెరవాటుగాడు (త్రోవలు కొట్టు 

దోొంగం 

యాయ బట్టా(హీంవు ) పెచ్చు, మార్క_మ్సు 

వట్టము తుట్టి, భేదము దోప-ము, కళ ౦కము; 

ఉండ; ృసన్నిక ౦టిఠరాయి )పొ(త్రము; ఇ్చీట్రిక్ర 

డల్బీగుం డ్రనిఅద్దమ్సు చిన్న చెంబు 

అయా అటు బట్టా (క్రై) చాజ్ (శాం 

పు) మోసగాడ్పుటక్కంరి గారడివాడ్డువి 

(పవినోది, భం ం 

౮౮ బకా"నాొ (హీి)విఖాసించుట, పంచుట, 

శయ బటావ్. (హి*పు) బాటసారి తెరవా 

టు-గాడందొ౦గ. 

షే (స్త బటాయీ(హి.్యక్ర్ర్రీపాలుపంపకము, 

పంట కారు పేనినకూలి. 

గణి బట్టోయిం 

(స్ట బట్నా (హి "పేనుట్టవడిపెట్టుటురా 
టక ట విధా గమగుట్క పెరగుటం 

(పు బుట్నా (హ్, . న లత! 

ట్ బుట్నీ (పాత్రీ లే 

“మొసం 

(0 బటుఆ (హీంపు తిత్తి-చిన్న సంచ్చిబొ 
క్య్థాసము రూకలబొంకణము బొక్క_ణ 

| మొ.బట్టోయి్యిగి న్నె* (బట్టువాకు, 

ఏ ట్ట (హింఫు) సుంకర్పిపన్నులుఠా 

స బట్య్యా రాడా (హింపు ఉళ్లు 

(త్రై) రచాగ్రము, చను 

పంచుట, పంపకము, 

౮4 నౌ (హీ పాళ్లుపంచించు 

తంపేనించుట్ట వేరుచేయించుట. 

(౧ ర బటోరా. (హి,పు పిడుకలకుచ్చె, 

పిడుకలగూడు, (జవురుట, 

(టృ బటోళ్న్లా (హి) ప్రొగుజేయుట, 
(తు బట్వయ్యా (హి.వ్లు చాట్రసార్కి 



రకయా6 ఆ గానె 

తతత మతులను ాకాలవతతనుతతనాలనానతాన నటనకు తా నాన నతతునునపాతాత 

వాజవో 

లె టయన్తాంత టమ బిశానా-బిక్తానా 
కకార్పుండ బెట్టుట, పాందిం చుట ) సోపీంచు 

(హీ) 
డ్ 

ట్స కకూలనొట్రుమేం 

(్రతి బవ్రై-బటయా్య్యా (పాంపు) పేను 

మ? పట్టం య. 'సరిగపనివా డు, 

టు. విటియా (సాంత్ర్రీ స్ప్రె కూతురు విడ్డు 

ట్ బటియాం(హి హిగబ్బిగు బృలుం (పిట్ట వ్స్డీ, 

ఫటల బెన్ | హిత్రీ) 'బుజ్జపిట్త వూ లేడు 

(వ్యు బజా (పొ యో్యుమైన, కోర్జుమైన 

సరమైనవన్నిద మైసస్వస్టమోన 

ఆజ్ఞానువర్హనము, కం (ఊఉ 

“నెరవేర్చుట చేయుట్కజరుపుట. (వాడు. 

స యు విజార్ (హ,పు) ఆబోతు మదించిన 
అవి 

(యు బజానా. (హి వాయించుట్ట మో 

యించుట్కమోదుట, (స్టానే. 

(యము బజాయ్(పొొమారుగ్యా 'ప్రతీనీధిగా 
గావ్ విజ్ విజానా (హీ బురయరలా 

డుట లసలసలాడుట, 

పయు బట్ (హింస) నజ్రమ్చుపిడుగు, గట్టిది, 
జ్రారయెన్ననో క్ దురి, 

(మా బ్మజా (ఇం, ప్రుుగుందుపడవ. 

యమా బెర్రీ (పాం రాతిగులకచిన్న 

వం 

ట్రై బ్జ్లీ హె) పీడున్కు మెరుపు, 

సిద్యుక్తు; ఒకవిధ మైన బావులీలు. 
(ము బజ్నా (హీ) (మో గుట్కవాగుట, 

(టు బుజ్నా [| ఎప్పు ముట్టుపీలిక, 

లాయ్లు. బజికాసిహీ (అ)ువస్తుకం ఆద్వేఅస్టే 

'సరిగ్యాడాన్న దికూ మ్ష్షు 
తాబ 

సు బజ్యానా (హి. వాయింపీించుటృ 

వాయించునట్లు చేయుట మోయించుట. 

టు విజోడ్నా (హ్రీ మోదుట్టకొ 

ట్రుట. బాటు, 

స. ఎమ) విజోగ్ (హి. ఖ్. వియోగము ఎడ 

(మూ లబురూ"-నా (హి) చల్దాన్నట, త్పప్పి 

జకేయుట్స నిరుత్సాహుని గా శేయుట్ట "నా 

న్చుట :బోధించుట, నేర్చుట, తెలియజేయు 
ట్క ఆటలో -ేట్టుకలుపుటు అయస్సారము 
ఇేయుట్ప్ట ఉక్కు. జేయుట, లోవాములగాల్చి 

నీటిలోముం చుట. 

యను. విషుశ్నా (హి ఛయపకుట్క బెడద 
రుట్టుబుగులుపడుట, 

(త్రయ బురూ్నూ (హీ) సే నాను 

తు మందమగుకు, 

అంతయు బుయువ్వల్ (హి) విడుపుకథ 

టు. నిజ్యా (పావు) భంగ్యు" గంజాయి 
శా ఎక్ (హిం్రీ) వసకొమ్ము. 

ఏ(యయ్హై బచాజానా (హి) నున్ని చుట, 

వదలివేయుట్ట తప్పించుట, 

౧ య్హా బిచార్ (హిం్ర్ర్ట్రీ విచాగషు, 

౮, (దా బిచార్నా (హి విచారించుట్టఆ 

లగేచించుట, (యుక్క+తిలేని. 
రె (యై బిచార (పొ) దిక్స.మాలిన్వృనిుపా 

త్రై బిచాలీ(హి. స్ర్రీగడ్డి, కసవు, వూరి. 

ర(య్దా. బరావా(హ్రి శాపొకుట్సు రక్కీం 
చుట, తొలగించుట, కస్పించుట, దాచు 

తు విడుచుట వ్ న 

శు బవావ్. (హీ,పు)ు సంకకుణక్చుశర 

మము, కాపుదల, మోకృుమ్చు-నెపముం 
అశవైల బచ్చక [ఊ.వ్వ్పు పసీతనమ్ము 1 

నము, 

యానా బచత్ [హిం] మిగులు, శేషము, 
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రూ బచ్కా_నా[హీీబోగమువీల్లవాడాా 

పిల్లలకుతగినది, 

(యు. విదశ్నా (హిిభయపడుట్ట బెదరు 
టనిరాశ జెందుట. బెణకుట, వెనుదీయుట, 
ల ణి సై ర్ ళ్ అకు 

జఅమ్వుగాబటభటావిలి. 

లుర్చ్లా) బచ్చ-గాన పా] బాల్యపువీల్లలకు 

యోగ్యమె నపనికిమాలిన, నము, 
తోవ) బచ్చనీ గపాంతశ్ర్రీ] వైళవము ,పిల్లక 
న బిచల్ -లా[హి) నడ్కినడిమ్సిమ 

ధ్యస్థము, సామా న్యము, 

(లీకై బిచల్నా (హీిచలించుట్కతప్పుట, 

ట్రావ బచన్ (హ్.ఫు] వచనమ్ము వాగ్దానము, 

సగినముపోచిళ్లు, (ప్రార్ధన. 

(ద్హ్యా బచ్చా (హ్రితప్పించుకొనుట్టతప్పుట. 
తొలగుట మిగులుట్టునిలుచుట, కెప్పరిలుట. 

యవ0ంట్ల్యా బచ్నాగ్ (హి. క్ర్రీీవసనాఖి విష 
"'జేదము). 

టనే న) బచ్యానీ-బచోలియా 

[హ్ ఫ్వుమధ్యవర్షి, పంచాయతీ దారుడు 

కార్యదర్శి. (చుట. 
య ద్హ్యా విదా ర్నా (హి)నున్టుజేయుట్ట నలు 
నే థమ) విచూంగడ్ (హృిపిల్లకాయ్యృపిల్లన స్ 

మాస య న 
బలీ ౧వ) - దాన్ (పా.పు)౫ ర్భాశయము. 

దు చిధాన్యాహిిసజుచుట్కవాపుట్స 
విస్తరించుట. (మ్రుదూడ, లేన, 

సన్లు డర్లా,) బభ్ రా-డా(హీ,పు) వత్స 

(ఎ ఫద్ల్యా విధడ్నా (హీ) చేరగుట, 

పు బిభల్నా (హీిఏవేరగుట్క 'జెణకుట, 

తొలగుట్ట జారుట. 

(టా. విఛ్నా(హ్రివిస్తృతమగుట్క పరుపు 
“గానగుట్పపజువబడుట,. 

ఒక్ ము బఇ్నస్నాగ్ (హీ, పువసనాఖి. 

వాంర్హాా) బిచ్చూ(హీ.పు) తేల్పువృచ్చికము. 

ము. చిధుఆ(హీ.పుకటార్వు చిన్న కత్తి, 

ఆడంగలకాలి(శేలివిల్దాణి- 

(౮ గమ్య బిఛ్వానా(హీ) పజఅపించుట్ట పజ 

చునట్టుచేయుట. 

(ఏడమ విఛోనా(హీ.పుపజుపు పజణుపుబ 

ట్రల్కుకయ్యు పానుపు, సెజ్టి. 
(డ్రమ్యు బధియా(హ్. (క్ర్రీ)ఆవు పెయ్య, 

[తత్త బఇేరా-డా(హీ.పు గుజ్జపుపిల్ల 

(మగద్సి= 
ము బబ్బీ(పా.శ్ర్రీచాలిక సీల్లుపిల్లనడ్డము. 

యం) బబ్బే(హి) పిల్లలు. చ్రూతంయు-కచ్చి 
- (హీ) ఆలుబిడ్డల్రు కుటుంబము. | 

౮%,ఆ యఫాళరానా(హీ) పథంలుపిఖ్ల 

లకునోటిలో మేత పెట్టి పెంచుట. 
ఇ అ 1 టో, (౬ , (య్ఫుబహార్ (అ ఫు)సమాద్రములు (ఏ-వ్యడ్య) 

ఎ (య్య బహాల్ (ప్రాయ థావూర్వమ్యుమారన్మి 
ఎప్పటివ లె నిమ్మళ మ్రుఆరోగ్యమ్సు స్టిరమ్ము 

స్వస్థమృువర్థిలుచున్న 

టో (యొ బహాలీ(పాం్యక్త్రీయథా స్టీత్సి మగల 
నియమింప బడుట నిర్హోపిత్వము, వృద్ధివడు 

దలృపిము క్తి, 

యచము బహ్స్(అ.మ్ర్రై్రైతర్కుము, వాదము 

సంభాప.ణుసంబంధము. స 

యూ బహ్సాబహ్సీ(ఉ. శ్ర్ర్రీవాద 

వి వాదమ్సువితండ వాదమ్సుతర్క_ము. 

(య -బహంస్నా (ఉఊ)వాదించుట. 
దూ బ(ా(అ-పు సముద్రము వృత్తృమ్ము్ధం 

దస్సుుళందము, 
ల క్రామ/ బె(వోన్ (అ. పుజ్వరో(టేకము, 
ఆ? “హీ (అ) సమ్మువ్రీయముు సమ్మద్ర 

'సం॥ యో [ఏ ్పయం)-లడాయి (ఉ 



80 
వ వ్ 

శ 

తతత 

సముద్రయుద్ధము వ. 
యాం ర్య రజక 

ర్య బు మయోక(అ పు 'నొగ్శరము వ్. 

న 

లీ (యు బఖార్(ఆ.వ ఆవిరి 

మ్రుఆవేశము, తీక్ష _మ్చు జ్వరము 

న్ స్పర్థ గు రం శ [ముటనికాల్నా 

(ఉప కా నుట 

రా న (ఆపు] ఆశిరులు 

క. (యు) 

ఉ.[ న్వు. పొగరా వాడు తు (యు ల. (6 త్రీ 

న నోడలోని 

సామానుకొట్టుం (జయమ్వు భాగ్యము. 

ళన ఉఊ(దేక 

మ్పు కోపము శ 

యను న్ (పాప అదృషస్ట్రమ్యుకర్మమ్సు 

శ (యు ౨ యిు--లఅవర్. _-యాక్ (పొ) 

అదృష్టవంతుడు, భాన్యశాలి. 

రెట్ట యాంయ్యు.0 ట్లు యాయ్ము_సయా 

ప్-సర(ఉఊ)దార్భాగ్యము, 

నా లి ఎయు బఖ్ తూంజలీ (ఊఉ) 

నిర్భాగ్యురాలు, 'సంతానములేనిది, విధవ, 

ముండేరాలు. /మ్ము సామి. 

(యు ఎట్ ర్యాపొ + ప్రుఫె:మ్ముపాలు బత్తె 

యు బఖ్ పానా(ఉ)మమింప చేయుట. 

అనుగ్ర హింప జేయుట, ఇప్పించుట్ట తరింప 

జేయుట, 
సప, ఆన 

బహుమానమృుఅను(గ్రహామ్క క్షమించుట, 

ల త మమయ్యు-నామ(ప్రచానపషత్రము. 

పనే శి బఖ్ షూ (ఊఉ) అను(1హించుట, 

న ల బహుమానము లేక డానము 

న్బటు _ (6యయ్లు 

అణాల 

ల్నాఇడ్లు ది, త్ న 
కన్. న్స్ (పొ. ట్ర) దానము 

విచ్చుట. 

మ్ బఖ్ షీ. (పా. ఫు) జీఠము లిప్పించు 

వాడు సేనాధిపతి దళేవాయ్యి 

లయ మయ్య ఖాన (ప్రా జీశముల 

దావడి. (తనము, 

లాటి వో (అపు) లోోబముపిసినారి 

యీ యె బఖావీ (ప్రొచాణ్యావక్కగా 

లి వయ లే (పొస్వంకము గ్యాతనంతట 

సపాయు లుఖార్. (ఆవు) సుగంధ్రము. 
సయ) బ ఖ్రైర్ (పొ సురవీతముగా, చే, 

వ్ 

అచు బఖల్ గం పు) కృషణుడుు పిసినాస్, 

రితనము శ 

బఖిలీ (ఊ, త) లుబ్బల్స్వ్ ఎపీసీనా 

యయ బఖాయ (పా.పు గట్టికుట్టు, కూడ బె 

ట్రినధనము, ఆయమ్ము స్థితి రస [లయ 

_-ఉగేడ్నా (ఉ)గుట్టుపయలుపరచుటు. 

య బద్ (హింత్ర్ర) గజ్జబిళ్లే లు గడ్డల కోనను 

ల బద్ (పా ససూస్పికమ్ము దుష్ట చెడు, 

పము! ఆఫ్ లాక్ (పొ) అనాను 

రిక్షడైన, మ ర్యాదలు తెలియని, దుర్వర్త న 

గల ) మోట్యూట్య్యుయి (యృటఅిస్లూబ్ 

ఏకారమెనృమోటు. చి! య --అిన్ల్ 

(పా) అల్పుడ్తునీ-దుక్కు యే ఆ! చా 

అటనూలీ (పా) దుర్వర్త్రృనము, అవిన్త్సి 

టఆచి! యా అఫ్ ఆల్ (పొ దుహ్యా- 

ఇంతిజామ్సిఅమలీ (పా)అవ్యవస్థృ అరాజి 

కమ్సు అ(కమమ్ము బ్రాత థల లో! యీ 

__.అం చేవ్-బాతిన్. (ప్రా (దోహా-చింక 

నలు అఆతయయాచము చ-బక్స్ _నసీబ్ 

(పూ నిర్భాగ్యు డైన దురదృష్టవంత్వుడైను 



యే 

భీ యేంబూ (ప్రా దుగ్రంధము, బో యా 

తర్ (ప్రా మిక్కిలిచెడ్కు అతిదుస్ట్రము, 
శ ఇ) (యాయ- జాన్వర్. (పొ) నూకరమ్యు 

పంద్కి ఎ(యబ్యి._హోల్. (పొ) దుస్థితిలో 
నున్న్టరిక్తుడైను. లఎీయాయి-హవాస్ 

(ఊ) చిక్తభమగల్కకలవరపడిన మియ్యి 
ఖత్. (పా) (వాతకుదురనివాడా, 

దటి లయ్టలాదమాగ్ (పా గర్వపోతు, 

జక్క చారి కాబ్ (పొాపోకిరి (గుజ్జము) 

లి లు --జబాన్ (పొ) తిట్టుబోత్సు 
అం 2 (యు యీి-సాఆత్ (ప్రా దుర్ముహూ 

ర్తమ్కు య్యంంయుపుద్యు.. సీక్ట్-నూ 
రత్ (పొ ఏవికారమెన్న కరూపియైన. 

ట్రయి ఎ. పుగూన్ (ఉ) దుళ్ళ 

కునము, _ఎఏీలయీి-ాబన్ "పొ అను 

మానము"?ల, (బతు ఎ దుఆ (హా 

శాపము. య్యా మ్ల-అక్టా పా) న 

భంగమ్యుద్రోహము.చి త ఫెలీ 

పా న ॥ యూ 

-కిర్ దార్. (పా, దుర్మాద్దడ్కు అపకారి, 
తే త్ య్లి-_గుమానీ(పా)స్పర్హృఅనుదూవ 

ముం ఇక చ్యుఎనో[పొపరువ వాది చాడీగా 

ట్టు 4 గ) బృ-లగామ్/ ప్ఫాపోకిరిగుజ్ణము 

పోకిరివాడు జై (న చ్ర-మ్జాజ్ [(పాాకో 

పిస్టి: దుస్వఫభావముగల. శ్ 6 య్టి--మజ్జీ 

[పా రుచిహీనతృఅసమా ధానము. 3న త్యు 

ఆామజ [పొ చప్పవిరుచిహీనమైనం 
నా ఎయ్ర=నుస్త్(పొా) దుర్మ దాంధుడు, 

తప్పతాగి మైమరచినవాడు. 
ల (లం యఎమఆష్ [పా దుర్వృత్తిగల, 

.దుర్మార్దుడ్కు పలువు కూఖ యి-నా 
మో(పాఅపవాదమ్యునింద, 

లబ వారేం చ్ర--నుమౌా-నమూద్. (పా 

డే ఆ) చేల 

వికారముఅ'నాకారమ్యు అయోగ్యమ్సు అవ 

లతు.ణమ్యుకూ డన్నితగని.యిజీ త్య-నియ్య 

త్ (పా) అవినీతి. ద్రం యానజట (పా) 

వికారమైన, (యాడీతై యట హజ్మీ (పా) 

అజీక్టము, 

ఎ) బిదా (హిత్ర్ర్ర్రీ ఎడబాటు, సెలవు, వీ 
గాల్తుఅంపనాలు. 

[ఏఏ బదా(హీ.ఫు)విధి, టైవము. 
య్ [యు బదాయశ్ర్ (ఆశీ) ఆరంభము, 

నవీనఠ,నూతనము, 

నీల బదాయః-(అ. పు) అద్భుతములు అవూ 
ర్వమెనన్విగరవులు (ఏవ జో లు) 

యీ బట్ (ఆపు పూర్ణచంద్రుడు పూర్ణ 
మూసి, 

( న్ బదర్ (ప్రాబయ॥& _వెలుపలం 

ఏం య. బదజ్రో (పా్యశ్ర్రీజల దారి కాలువ, 
తూము, 

ల్ 3 బ్లు బద్ రక(పా,పు)అనుపానన్సు మందు 
తోగూడ జేర్పబడునది తోడిబాటసారి, 
(తోవచూఫువాడ్రుఅనుచరుడ్కుబంట్పు స 
హాయము, ఉపాయమ్ముపరిహార ము. 

తులు బద్రీ(హింత్రీసంచ్చికరతిత్తి ( 

త్తు లో చిది)(హాి) పంచలోహము పై వెండిచె 

క్క. డఫుపనిజేసినది 
సత్రాలు తుబదన్తూర్ (ప్రాయ థా(ప్రకారము, 

మునుపటివ లెసాం్రచాయానుసా: నమ్రుయ 

థావూర్వము, 

యలు బిల విద్ అత్ (అ) మార్చు, నూత్నా 

“వారము, నలీనక ల్పస్త్య మత భేదము-ఖిన్నా భి 

(పైయమ్ము(క్రార్యము, 

(6 బై బిద్క్భానా(హ్రి బెదరించుట్ట ఫురిగొ 
ల్బుట్స పరు సెత్తించుట(గుజ్జమును ), 

యి బిదక్నా(హీ) బెదరుట, ఊలికిపడుట, 
ఆ బదల్ (ఆ.ప్రుుపరివర్తనము మార్చు మా 

ర్య పతి ఆరుగ్కు(పతిఫలము, 
లీ) బదిల్ (ప్రామనఃఫపూర్వక ముగా, 



ట్య 

క్వ బద్దా (ఆపు మాజ్యు(ప్రతీ, (ప్రతీకార 

మ్యు ప్రతిఫలము, ఆపరాదధము, దండుగ శిక్ష 

చేతనము ,కూాలి. 

ఫు బన్లాయి. (ఊం) మార్కపువట్రి 
మృుతజుగు ృమాల్యమ్యువటైను, 

(పిచ్టు బదల్నా (ఉఊ)మార్పుట. (షా 

లీ గ్రోచ్తు. బదల్వాయా (ఊం, చూడు 
లేచ్లు బక్ట (ఊంప్తు చూడు కోత్త 
ల్వీయి.. బక్లీ (ఆయీ) మార్పు ప్రత్యామ్నా 

యమ్మా మాజు; 'పేఘుశకలమృు కొద్దిపాటి 

మబ్బు. న] 

లః బదనీ (అపు, 
చి జాళ్జా 

లయ్యూఖజ్త్బలు ఫూల్ జానా (ఉ 
ఒడలుపేలుట్క ఖే ట్రా 

(ఉఒడలునొప్పులుపట్టుట్క ట|్సద్ద్యాట్లి 

-చురానా (ఊఉ) జేహముసన్న గిలుట్క ఒడ 
లుదాచీకొనుట పనికి వెనుకదీయుట, 

య బచ్చా (హి) ఒడ్డుట్క పంచెముపెట్టుట, 

మాటయిచ్చుట, నిర్ణయించుట. 

అట్టు బద్దూ (ఊఉ) నిందితమ్చుదూపితమ్చు ఒక 

"తె అరబ్బులు మోటు వాడు, 

యిలియ్థ బదొలత్. (ప్రా అన్మ్యషహము 

వలస్యప్రసాదము-గామూాలమున వలన్వ కార 

ణముబేత, (ఇంకా, 

లం బి్దూ' ప వ్నాగా, కాకతప్ప, 

'బేవామ్చు.. శరీకము, 

రు బిన్. (హీంత్తై న్స్) "విధి దటైవము్సుకలియుట, 

" కూటమ్చుయోగ ము, 

లో (వం బధాయిీి-వా (హి శ్రీ 

కట్న ముల్కుమ౦గ%ళ హార త్ర పెంద్దిపాటలుం 

తాటేవ్తు. ఎధ్నాన్ (హ్ పు, స్త్రీ) 
కొమ్ముముంత్కవీడక. (ల్ల యయ. 

బోరియా (హి) చెరవముంత్కఅఆస్పీచరాస్పీ 
(వచు విధవా (హిం) విధవ. 
య్ బ్ బుస్థ్ (హీ పు యుద్ధ జ్ఞానము. 

పో 

లో బద్జీ (పాం నీ) హారము, వాత త్రో 

లువారు, ఏం? లానదిష్యటు 

(వలు. బధియా (పాత్ర న) ఎద్బుపిడికొ 

నపశువ్వు, నపుఃసకుడం, పడ. 

త్రయ పెకీ (పాంత్రీ) కృన్ణపకుము 
కలో బదీ (పాటట్ర్రీ) వెడుగ్పుకీడ్యు దొర్ళా 

కట్టను) దూప.ణ,వాడ్ి, 

(స్త బిచ్యా (హిం) విద్య, శాస్త్రము 

అాఖీల్లు బిదేస్ (హివు) విచేళచు, ఏర చేశము. 

(6ా 

జ్యా బవీఒ (అ) అవూర్వమైను[ కొత్తేం 

గత్రీలా బపిప్ (అ, ప్ర స్వతస్ఫిద్ధము, స్పష్ట 

మ్రుసద్యస్ఫూూర్ని క్ సమయా-చికము, తాత్త్త 

ణికము, అ-చింతితకము. (త్రికము 

తలే ౫ బదీహీ(అ)స స్వతేసి స్సిద్ధ మై ఇనది, అచిం 

వుషు మ. ముసలివృద్దు- 

ఘీయి విజాతిహి (అ)స్వత$, స్వంక ముగా 

ల్లు బజ్ ల్(ఆ, ఫు) బహుమానమ్యువ్యయము 

లేయా వ (అఫు) అపహాస్యము, ఎగతాలి 

సరసపుమాట. 

లో బజ్ (అ. ఫు) 'మెట్టథభూామి కా భ
ూ 

భాాము యా ల-ఎంఆక-జక్( అపు) 

భూఖండము 

ఛి బర్ (హి,పు) స. వరుడు, 

"పెండ్లికొడుకు, (ఊత) యిల 

ల్ో బర్ (పా, క్రీ త?పనము) బొమ్ము, వృాదయ 
మను,ఫలము + | గిలి, వెడల్పు 

౫ బర్ (పొమాద వైన్సఅందు, వెలుపల్టు సం 

ఆనా [ఈ] ఎపెకీవచ్చుట్క సిద్ధించుట) "నె ష్్ర 

"జనిమిశన్సి 

త్ బాలి 

వేరట, తీరుట యి ా ఖిలాఫ్ 

(పా విమద్ధమశ్శా (3(-౮త్క (6 
_--మా న్నా -హాంక్నా [ఉ డంబముల్కు 

కొట్టుట యిరి ఫాాంయుని లలా 

మొనాల్ _వకాక౭...వక్ [(ప్వా సమయో-చి 
తముగ్యాసందర్నానుసారము గా. 



/ టయ 
(+ బురా (హీ చెడ్డ చెడు దూసిశము, 

స్ట [ఎటలా [హి] మంచిచెడ్డ పుడు 

చ్చనీ చములుం (టా మౌన్న్నా 

[(హీి కోపపడుట, చవెడుగాదలచుట తప్పు 
“గానెంచుట. 

ఎ బరాబర్ "పా సమానమైనృసరియైన 
బా సీ యు ఏ గాక 

స్పన్ట్ర మైన చద్నునెనృతగిన్న అర్హమైన ఎడ 
"తెనక్కక్రమమెస్తృసరిగ్సా సాటిగ్సా 'సమా 

నము7గాం నముగా, 

లల [లాాబరాబర్ [ప్పా సరసమా 

త్ స బరాబరీ(పా. క్రీ: సమానక్కసామ్య 

మ్రుపోటి టొ స్పర్ధ (ట్వ టి. ంో 1గటకర్నా 

క్ర. క్ య న్రీగబరాతమ్ము సెలవు, 

వీటి ర క న దనము. 

జ్ర బుతాళ్ (ఆ, ఫు) కా ౦బరుగారు 

స్వగ్దృమునకుఎక్కి పోయినఅశ సతరము. 

తంల బరామట్ (పాత్రీ) మైటవచ్చుట, 

ఉత్పత్సిఆదాయమ్పు ఏటివాకృవండు పేరు 

టబే తేలినభూమి. ట్య తం! యాహోేనా 

(ఉ) బయటవచ్చుట, దొరకుట్ట బయలు 

పడుట, 

రయం (ట్ల బరామ్ద (పా.పుు పందసాళ్ళివసా 

ర్యాకళూటమ్సుదొరకి నసామ్ము. (గలది. 

లా బుజ్హైన్ (పా) నిశితము మిక్కి లివాజీ 

సయ బరండాజ్ (పాాపాడుచేయు, ఆతి 

వ్యళుముశేయ్యు ప సప "తెర కప్పు. 

చం ల బరావుర్స్(పా. శ్రీ శ్రీ) బరాతము, "లె 

క్క్ర్కలోంచనృ్నమతింపు, "వేతనప(త్రము _ వేళ 

నపట్టిక, 

లో ణ్ (తన హాం (వాహ్మణుడు, 

లోకో బురొయిోా (హీ. క్రీ వడుగు కీడు) 

దూసపుణుదుర్మార్దము. 

ల. (పనికిమాలిన, 

ఎట ర సల సో అధ్యానమ్సు పాడైన” 

వీజైన వ్యర్థమైన, వాళ మైన, 
తా ల్లూ బర్బాదీ (పాం్య్ర్రీ)నాశమ్యుపొడు. 
క్కు లీ బర్బత్ (పా. త్ర్ర)ఒకవిధమైనవీణ, 

(ట్స 4 ఎర్చ్బా(పొనిలిచిస-స్టాపిత మైస్స ఉపస్థి 

తమైన. య్యణి (స్ధలంహోనా(ఉ్ఫ బ్. 

చుట్ట సంభనించుట్ట కలుగుట్ట ఆగంఛ 

మగుట, 
య బరత్ (పా, పువతము.. (సహాయము. 

న్ ల విర్రా(హీ.పుశక్సి సామర్థ్యము -బలమ్సు 

టంట త బర్తానా (హిిభాగించుట్కపంచుట, 

(త బర్తావ్ (హి.పు) వర్తనము-నడవడిక, 

వాడుక అభ్యాసము, 
సణీ జర్హర్ (పొ)డాత్తమము, మేలుతరమా, 

క ణ్ వ్ యే ప్ర ఎర్తీ(పొ్యత్త్ర్రళ"న్నత్యము, (శేస్థ 
తృ ఆధిక్యత. 

త్ బర్త్యన్ (హింఫు)ు ఫోండము వాసన, 

పాత్రము.  గంచుట. 

య బరత్నా (హి వాడుట ఉపయో 

ఖా బుర్జ్ (ఆపు) పర్తులనృహము, గండ్ర 

నియిల్లు అట్న ముకొప్పరమ్పు గోఛ్రరను 

కలశము గుమ్ముటమ్వుకోటకొమ్మ్ము'సేహోది 

'లాసులలోనొః టి. & 

లా బిర్డ్(హాంకు) మ 

త దేశము, గోకులము.(ఏ్ (త్రి ౯ లాసెహా 

(హీంత్రీ) (వజభాపహ, గోకులబ్బండావన 

(పాంత బేశపుఫెహ. 

యుల బన్టస్త( ప్రా సమయన్వ్యూ_క్ర్రి సమ 

యో చితము, యోగ్యము, 

ప? బర జ్నా (హ్) వక్షించుట, నే, 

ధించుటు, 



రికీ ల | ణి యో 
జో బుస్తీ(ఉఎన్తీ మ) చిన్న గోపుశము, కలళ 

ముం త: ౯ లీ 

లోహా (స్టా బర్భా*బర్మీ.క్ వ్ా,ప్పుల క్త 

లమ్ము కుంఠమ్యు బల్లైమ్యుఈ కె, 

క ట్టు ఫాడార్ (పాాఈడెకాడబళ్లై 

శుబంటు. 

అయక్తద్హాల విర్శక్ (హీ.వు) తేల్రువ్చచ్భికరాశ్, 

శ్రమల బర్హక్ (పా, యథార్థము నిజము 

యజబి(యం్లు బర్ ఖాస్స్ పానీ) లేచుట, 

ఆపుదలునిలుపుద ల, స. ఎత్సివే 

యాట ల (ఊ. 

నిలిపివేయుట్కశ్ నా. ఎత్సె “జీయుట్క 

పోయిం పరొఖాస్త గ పూ 

తీసీ గు “వేయుట, 

ఆ) ఆపదల 

ం|ఎ మిం బర్ ఖుర్జార్ (పా.పు) వర్థిల్లువా 

డ్కుచికంజీవి.పష్మకుడుకొడుకు. 

|. 1౮ ఖయె ల్ల బర్ ఖుర్దా పా,) నంతాన 

భాహ: ప. 

క! స్స వ. మిగిలిన స |" 
అట. 

త ఛీ బర్దార్ (పా. పుధరుడుధారుడ్యు ధభ 

ము్కువాహాకుడ్తుమోయువాడ్వుధరించు వాడు 

ధారి'దార్శి, ను వాహము, 

వం యవస్స, స జ 3 సహనమ్ము ఓ 

ర్ప్రుడు దైగ వ్యాపారము, 

యమే!౮ బగా వ్య్యపాగెఎత్తిన నిలిపిన, తీసివే 

సను తై యయ ఎప ప! ,ఛాఫాతిక్ 

పహూగేనా(ఉ) విముఖుడగుట్క నిరాశ జెందు 

టృఅశ్రైగ్యపడంట్క కలవరపడుట్క మనసు 
విరుగుట. 

(6 ఎం బుర్స్బార్ (పా) బరువు మో సెడు 

పానముగల్కగంభీ కుడగు, ఓ ర్పుగల. 
త్రు౪ బీ బుర్డ్ చారీ (పొంయ్ర్రీ) సహనము 

ఓక్చు, గా ౦ఖీర్యము ) సిన్ముతి. 

రపు బర్ట'పొ, న 

టట పీ రం ఫరో (పా) బానిస 

వవ: 

ఈ? బర్బిఖ్ (అ. పు) అడ్డము అవకాశమూ, 

అంతరము ుగణమునకును పుణ్యసాపళిను 

రృవదినమునకు మధ్యనుండుకాలమ్సు కధ్య 
కాలము నుధ్య్వస్టళే ము వ్యవధి, విశుద్దవస్తు 

వులనడువునుండునది., భ మ, మహామ శ్రైదీయుల 

స్వగ్గనరకముల నడిమినోడం 

లో పెర్ జన్ (పా.పు]నంద్సి వీధి ఎడార్సి 

బయలా, వాడ నగరు. 

లీ బరస్ |[హింఫు] వర్షము సంవత్సరము. 
నా క అాాగాగాతే [హీంపు]) వగ్దంత్వి 

ఫుట్టినదినపుటుక్సవముు ఏెేట వేయుతో 
రపుముడి 

య! వీ బరాత్ (హీ, శ్రీ) పెండ్లికొడుకు ఊ 

"రేగింపు, పెండ్లి కొడుకువైపు) వారు,గుంపు. 

తో | నీ బరాతీ (హీంఫ] ఇెండ్లివార్తు పెండ్లి 

కొ మరుని వెంటవచ్చినవారు, - 

లీ (డ్రా 1౧) బిరాజ్మావ్ (హీ) కరాజమానులబరు 

విజయముబేసిన్న అలంకరించిన వచ్చినృకూ 

ర్చున్న 
) ఎ|౪౮ బిరాదర్ (7 పు క్రాకృదంసోద 

వ 

ఆ యూ ఎ సబ్లంలల్లాతీ [పా] సవతికల్లి 
కొడుకు ం(్యజ్పత్యషమి ౮ (౧- 



ట్ర్రు పోలీ! బ్లో' 
లొవ నలొటెనరా లప ననననుతుననలు నవనవ నననననునోననానతరకనసునునుకర తుము తకునునంను చను ననపని నను నొపకునునునముననకుననరుయాతునునుతనునునదతచనుకుననయనననముననుయమననయాననమనయనునెన్తన్న 

వా కీ క్రీ__అయానీ పి సోదరుడ్సు 
సాంతసోదరుడు. టీ య... మప 

ల [(ప్చాతనను వెంచినడాదికొడుకు 

సెం! |) ) త$్ర్-జాద పా భాతృజుడుు 

సోదరునికొడుకు, 

షక చే కలి బిరాదరీ (పా. ్య్ర్రీ) చాయాద్య, 

ము బాంధవ్య ముకులముువంశము, 

రెం ౧౮ బురాద (పా-ప్రు నుగ్దునుసి పొడి, 

క్రో న్పినబ్రేక్ర చెక్కి నపొడి, 

ఏలీ బరాజ్ (అ.ప్ర) మలమ్ముపునీవము,., 

శల బక్షాక్ అ) ధగధగితము ధవళ ము, 

వడిగల్బచు కుకుగల. (దినము, 

లలా బల వేందిన్ (హ్రీఏడాదికొక 

యు అబర్సాత్ (హిత్త్ర్రీవాన వర్ష కాలము. 

టో (ు ఖీ బర్సాతీ (హింత్ర్రీవానవచొక్కా 

య 'మేలుమిద్దై, పశురోగభీదము, 

టు ణీ బర్సానా(హి)కురుపించుట్ప పొట్టు 

చెబుగుట్ట వేజువేయుటు వేటతో తాలు 

చుట్కతూబు పారపోయుటుం 

ఫ్ ీ  బర్భ్సావ్ (హి) కురి'సెడువర్షి చెడు, 

సు 4 బరస్నా(హ్రికురియాట్సవర్షి చుట, 

త్ బర్సీ(పా, త్రి) అబ్బికము, కద్దినము. 

లల బర్ స్ (అ, ప్పుః కసష్థ్రరోనమ్పు “తెల్లకుస్థ.. 

అన్పీయ్ట బర రరఫ్| (పొప్రక్క_క్కు తీస చేసిన 

_ఆపీ వేసిన, ౮ యయకిట ఫాకర (ఊఉ 

తీసిసేయుట్స(త్రో సిచేలయయుఓం 

టోకు ఎ రన్ ఫీ(పా. క్రీ) తీసివేళృఆపు 

దల,[తో సివేత,[తోపుడు. 

అలీ బర్ అక్ ఎ(పొ) విరుద్ధమృునిపర్యయ 

ము ;వ్యత్యయము, 

యక్ బర్ ఫ్ (ఫా. ్ ర) మంచుగడ్డ, 

టో త ౪ బర్ఫానీ(పొ) మైమన్సు మంచు 

(స 0॥ 

మ. బర్ కాన్ 

నో బర్ ఫీ. (పాం 
ముంచు- 'సం౦॥ 

శ్ర భమ్యశేదమ్బు 

శ్రఖీ బర్ క్ (అ. శ్ర్రీ)విద్యుత్తు,. పిడుగు. 

+ం్ర నాతి (ప్రకాళమా 

తుపాకిచెయు. 

ఆ బర్కళార్ (పా) స్వస్థము, యిథాస్టి 

త్రము స్టరమ్వు నిలిచియున్న ఊన్నది 

ఊన్నట్టు (వ్యస్త్యమ్సు ముసుగు. 

"ఆ ణీ బుర్ కఒ(ఆ, పుతిరస్కరిణ్కి ముఖ 

(అఎన్ర్రీ) లాళభములం 

చూడు (ఏవ ([(యిత్ర 

యాత బర్కత్ (అక్ర) కుభము, ఫెగ్వు 

ము,'సమృద్దిలాధ ము ప్రసాదము, 

(యయ బురక్నా(హీ) ల్లుట్స చిలకరించుట. 
ల్ లీ బర్స్ (పావు) ఆక్కువంట సామ్మక్షి సం 

భారముఅయుధము రొఆళ్ష, రాగము, వష్ప 

ము-హేళనమ్సు ఒకవాద్యమ్కు. పర్షమ్వు లేకు, 

రె ఎట్ల్రైత ణీ బర్దుతీద(పొ)వరిస్ట్రము, (ప్రయ 

మెను ఏరినవరించిన, ఏర్పకచిన (శ్రేష్ట మైన. 

యయ బగ్టప్పగీ(పొం్యత్ర్రీ) తికగబడుట, 

మళ్ల బడుట్పతికుగుదల్ప తిరుగుడు తిరుగు 
చాటు-నూకమ్పృపరివర్పనమ్యువిష్టవము. 

యయ ల బక్టష్న(సాొొమారినృతిరిగిన్స మరలిన్క 

తికశబడిననుళ్ల బడినృపరివర్షితము, 
య్ బనానా (ఊఉ) నెరవేన్చటు సిద్ధిద్వ 

జేయుట. 

(లం న బరా శ్ర(హి*ఫు ప్రుపిడిసాన ఆస్ఫోటని, 

(౧ ు బర్మానా (హ్రీ పిడిసానబట్టుట 

చిల్లులు వేయుట, (యెదుట. 

వల్లి బర్మలా(పొొ బహిరంగము గ్కాఅందరి 

లో బరన్ (హి,పు) వర్షమ్యునన్నిం 



య 
856 

1 
(్వ ణ్ బర్నా (పా.ప్రుతమణుడ్యు యువకుడు 

భూ శచిరింజ్ (పా, పు) బియ్యము ఇత్పడీ* 

టా కజ్ఞిచ్పణ ;-ఎకాబులీ (పా,పు) వా 

విడ ంగములుం (చల, 

తోనో విరంజ్ (పొ) ఇత్త కడిపా(త్ర చిన్న 

లో బర్ నన్ (హీంపు) వర్ణనము. 

100౧ ఓర్వా హ్ చెట్టు,విల్లవాడు, 

య బరూత్ (పా, న్స్, మో'ససముబు) 

బుగ్ధమా సములం, 

యు ఒర్వట్ (హీ,పు; స్పై సాము 

య్య్వుల్ల బుభూదత్ (ఆ. క్ర్రీ ;) నీతలమ్యు-చ 

బన నము 

జై లా బురూజ్ (అ) చూడు ; (ఏ-వ జై ల 

యం 9 ల బరోమంద్ ( (ప్పాఅదృష్టువ వంతుడు 

భ్ స్రముగలం 

ర్వ జ్జ (పాంపు) వేశా 
| లతో యిన్. (అ.ప్పుతర్కమ్మువాదమ్ము 

దృష్టాంతము, సి ద్యాంతము. (స్పతిం 

తన. బృపాస్పక్ (సం, బృహ 

గైల్బల్ల (బవ్ శ్ర (సలి పు ్రహ్మ్య(బహ్మాము, 

గల లీ బర్హ్హమ్ (పొ) [క్రిందలయైన్న తారు 

మ్యాశ్రెనృకలత జెందిన ఆనమా ఫానపడిన్నకు 
పితుడుకోపపడినం 

ల్ (బ్రన్మాన్ (స సం, కు) (బాహ్మాణుడు 

జా బక్ష్హమో (పాత్ర) 8 కిందుమోదు, 

కాపమాక? ంగందనోళము )అివ్యవస్థ్ర అరా 

జకము కలవరము పం (ర్త్తలం 

వు. బరవ్వాగీ (పాం ఆ) నగ్నతృభబి 

వ బరహ్న (పొ నన్నమెైన్స బిత్తల 

ం అ్హయె పా (పా) వట్టికాళ్లు. 

జ్ర, టా బర్ట్సీనోటి. (హింత్త్ర్ర) ఏ 
వైనజక వస్తువును వ్లూర్ణము-గా పెట్టిచేసిన 

ప స్రైవూర్తపఫుబూళరె 

౧0 0౧ 
వీల లి స్తైన్ల్లు 

యూ బరీ(హీ, క్రీ) కాల్చియా ర్పినసున్న ము, 

యూ బరీ (పాం్ర్రి) వెండ్లిసానె వెండ్లికూ 
తురికిపంపుకట్న ము, 

యూ బరీ (అ) విడుదలపాందిన,నిర్థోసి [మై 

నృ స్వేచ్చుగలృవిముక్తుడు, య ఫం! తా 

యుజే జిమ్మ (అ) ఊశ్రరవాదరహితుడు, 
క (1 బజ్జీ అ)భూసం। , మెస్ట్రు అడప్కి బయలు 

తూ ఇవె (హి.పు తనులపాకులవాడు. 

తూ బునీ (హి వెడ్రుదూసితముదుస్ట్రముః 

లలి? చిర్యాం(సా చే భు 

తోటీ బిర్యానీ(పా శ్రీ) ) -జీయిం-చచినణూం 

నము చేసిఇండిన పకా గన్నము. 

యిళ్లీఖ బరియ్యత్ (అ న్ త్రం) 

భై పితంము, 

(జల్లణ బలేఠా (హింప్రు చాకలిపాడ్కు ర 

జకుడు, 

బ్రతి బశేఠన్ (పాటీ) వారని, 

రలన్త్రణ బురీద(పా) ఛేదికమ్సుకో సిన. 

లల బరీం(పా్రాఊ తృేమమ్యుఉాన్నతమ్సు అధి 

కమ్సుగొప్ప్రఫున్నమెన్క వరీయము 
శ్ఫృ బడ్ (హీ.పు్రువటవృషమమ్చుమజ్రివెట్టు 

సి బడ్ (హీ పెద్ద, లట సు--బోలా (హి ఎ 

చ్చులమారి. పట్ట సు- పేటూ(హీ) తుంది 

వ ( ఫ్లు-కన్నా (మా 

ద్హీగ్టకస్ణుడునిడుపు చెవులునలవాడు. 

(ఫ్లు బడా(హీ, పుసెద్దదొడ్డ గొప్ప్రుఘనమైన, 
గొౌరవముగల, ముఖ్య మె నృ నిడుపైన లావై 

నృపాడ్యురైను ఎత్కైన.(్ధ | ఇ-అబ్బా(హీ) 

“పెష్దబ్బ, సెత్త డ్రి. (0) / 1స్ఫుబగోల్. (హి) 

గర్వి స్ట ,ఎచ్చులమార్సి ఎచ్చులు,. (సఖ సూ 

(హి) "పెత్తనమ్యుముదిమి. ఒ ౮ స్లైఎదిన్ 
(హ్ర్ి (క్రీస్తజయంతి, క్రీమపుట్రవను, 

ఖ్రవరా దనము 



[9 అగో జో 
టయ (సంరాస్తపకడ్చా(ఉ)ద 

గ్ (హ్రిరాజయతు. శ్ర కో (ఘ్లాంసుర్ (ఫ్రా 

చఇెరసాలృపరలోకము. 
(స బచా(హి,ఫ్రువడ్య గారె 

స [0 త్ స లచే స్ శాలన్ (హాం, పెద్దదాసి 

౮1 బడానా (హీ్రీజరపుట,నెట్టుటు (దొ 

బ్బుట్స్ట(గుచ్చుట్టు కూరుట్ట ఎక్కించుట్ట 
చొప్పించుట, కలవరించు!ి క 

(| ఫా బడ్జ్డానా(హి) వదరుట్టు పలవరించుట, 

(ల న్ బిడానా(హికలవరపడుట. 

టోనీ బణాయీ(హి. శ్రీ) నొప్పపరిమాణ 

మ్చుగోప్పతనమ్సు "పెద్దరికము, ఆధిక్యతి, 

గురుత్వము గెరవమ్పు మర్యాద ఎచ్చులు, 
డంబము, పెత్తనము (ప్రగల్బమ్ము జంఫాలు. 

స్థ షు బడ్ బడ్ (హీ) విప్రలాపము (పేలుట్క 

పలవరింపు, వదరుడుుకలవరింత. 
ఎం బడ్ బడానా(హి నొణనసట్టు గుని 

యుట్సపలవరించుట్కువదరించుట, 

ల్లు బడ్ బడియా (హీ,పు)ు వదరుబోతు 
ఎచ్చులమారి, (వము 

అట్ట ఫ్లు బడ్పనా (హీ.వు) పెత్తనము గెర 

ర్లు బుడ్కా (హీబుక్కబుక్కడుపట్టు. 

లోగ బుడ్కీ- (హిం శ్రి) మణక్క మునుక్క 
బుడుకా, (వృద్ధురాలు 

((ంఫఘ బడా (పొ శ్రీ పెదమ ప స్తులై 
వా ౨ క్రి (హెల్ర్రై స... అవ్వ 

౮ ఫు బళ్నా (హీి)(ప్రవేశిచుట్కువొరుట. 

కుళ్లు బడంగా(హీ,పుదూలము. 

(యె సు బుభాపా (హి.ప్రు వృద్యాష్యమ్కు 

ముసలితనము. (కాలవిందు. 
ఎస బఢార్ (హి.వు) అంపకాల్కుఅంప 

౮(౨ఫ్లా బథానా (హిి అధికము జేయుట్ట 

సాగదీయుట, ఎక్కు_వచేయుట్స "పెద్దగాచే 

జావ 

యుట్కపొడిగించుట్ట వాపుట్టు జరుపుట, 
ఎత్వుటు(పా త్సావాెట్టుట్టు ఎక్కించుట్క 

పొగడుట్ట చల్డార్చుట్స తీ సివేయుట్టునిలుపు 

టృమారించుట్క"నెట్టుట్ట ఆపుట్కవృద్ధి జేయు 

టు పెంచుట, (విస్తారత్త పెంపు, 
౨(తళ్లు బథావ (హింపు) విలంబనమ్ము వృద్ధి 

(సు బథధావా (హీి.పు ఆధిక్యమృుముఖ 

ప్లోత్రము,_పేలశేపణమ్సు ఎక్కులు, ఎక్కాం 

చుట్ట మోసము, 

పాన్టు బడ్సి (హిం్రీ) వృద్ధి, వెంప్కుసం 

పల్కు, పెచ్చు. హెచ్చు, ఆధిక్యమ్పువృద్ధిలో 

నున్న వెంపుగల, 

వసు బధ్చాా (హి ఎక్కువగుట్స పెరుగు 

క్కువ, ద్ధియగుటు, వ్స్త్పరిలుట్ట "హెచ్చుట, 

వర్ధిలుట ఎ త్తగుట, అధికమగుట్టముందుకు 

జరుగుట్ట మోరుట్ట మించుట్క చల్డారుట్కు 

మూయబడుట. 

యంవిసస్లు బఫంత్. (హిం) వృద్ధి. 

(౯ బో ౨వ బథశోతర్ -కీ(హీ) పెచ్చు, 

-హెచ్చుువడ్డి ఆదాయమ్సు లాబ్యమ్చుఆధి 

ఉఅబి ఎకె (హి-ఫు వడ్రంగ్పివడ్డవాడు. 

(లెను బఢియా (హీ) ఊత్తమ మైన'మేలు 
తర'మైసనం 

వు బుధ్ధియా (హిత్రీ) వృద్ధురాలు, 

(ఏ66(6్యతిష్లు--కాకానా (హి ఒక్నవిధ 

మెనతినుబండమ్ముతురిమిన గుమ్మడికాయ 
తోేసినదికజ్ఞాయము. 

లశళ్లు బుఢియల్.. (హి్త్రి ముసలిగి, 
(లా బడీ (హీంట్ర్రీ) వడియము. 
వీత బడీవీ (హిం) "వెద్దదమ్ముఅవ్వ 

_ముసలమ్ముం 

ల ం౬ట్లా బజేమియాం. (హి,ఫు)ు తాత 

య్య 'సలయ్య పెద్దయ్య 



న్్ ప 
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ఖా బుజ్ పమ!  ప్ల్రం ఏనం 

దిల్ -లా (పొ పీరికిపం జాలి ఫా 

దిలీ వ పిరకికనము. ష. న్న 

సై... వహ. మ బుద్ధిషా నుడుుజడుడు 

్ తృభాంశాల స్ మేకపిల్ల అడవి 

లు 

నీ బెజే న్ (ఆవు; నాక బక్రైంమ్రేం 
అలాటి 

క వెజ్ కాశ “అత్టు) పష్రైలవర్తృకుడు, 

(1114 న /అ,పు?) బట్టల యయంిాడిం 

త్రై బజ్ జాజీ (ఆ. శ్ర్రీ) బట్టలవర్తకము 
అత్వ సు బుజుర్ట (పొ గొప్ప-వెద్ద-దొడ్డ- 

(ప్రభువు-స్వామి-మహాక్కుడు-బూర్వి కుడు 
వూజ్యుడు. మంట | ఎంమనిష్ (పా) 
మఇెద్దమనిషి, 

కం 3ఎ-నార్ (పొవూర్వికడుముపా 

క్యుడ్సుపూజ్యడు.. _ట్హ్ర స్తత సవారీ 
(పా. శ్ర్రీ-శవూజ్యతృచూన్యతృ నొప్పతనము. 

టో బుహార్టీ (పాంత్రి) 
న. 

"వెత నము గె మ! 

ట్ర బె బుజ్ల్ య సము, 

శ్ర బజ్ా(పా 'శ్రీ)చదురు, సదస్వ్ను, సభ, 

సమౌజము ల. జఎగాప్ 

విలాసస్థాసమ్రురంగమ్ముశదురుపట్టు, సభా 
ఇన్టలము, (ల వంతము గా, 

09 బజోర్(ఫ్రాబలాత్యారమున్నా బ 
అఆ బస్ (పా, చాల్కుకాలికంక-పువ హాల 

ముఆఅధికమ్చువాల, (౮ లే అఆాశాచాలించు 

టృనికు పుట, (ధికాాము, 
అఆ బన్ (హి.పువకమ్ముళ _క్రుసామ ర్యమ్సు అ 

ఆ బిన్ (హీ.పువిపము. 

వు క్ తో ఆణాకీగాత్ (హి విషపాల 

పిత్తు ) అతిదుర్మాస్రడు.. 

మనా కను? వాల సేన, (తలుచు! 

యట, య్యు- అవే కాల్ (పా) పలునూర్వు 

(యు బసా(హి)పరిరుళముళల, వాసీతము. 

యుధ్యు బసాత్ (పా. క్ర్ర్రీవిస్పృళమ్యుపజాఫు, 

ఎెశాల్యము, ఏరివి చెప్ప తృసామగ్గ స్ట్రము, అధి 

కారమ్ము'స సందయము్న మూలము ఆస్పిబం 

(స స పేన్తవాడు. 

వ ప 

ము, పజుప్రువాపు సౌగటాపాళి చదరంగ 
పుపలకృ చూడు, అకు. 

టయ బిసౌతీ(ఆ ఫు) దూడు, టే యు 

య్య బసానా(హిినివాసమువేయుట్ట ఊమ: 

గుట్టించుట. స్థాపించుట-కట్రించుట్క పరిమ 

భము పట్టించుట , నాసీఠము చేయుట వాస 

నగ టట. 

1ఏయర్యు బిసాంద్ _-దా (హి దుర్వాసన 

నల్కక న 

యిజిబన్స్(హ్.స్త్రీ )వస్తువ్రు సామాను. 

యబిల్టీ బిస్త(పొఇరువద్ది నింశతి. 

స యు బిస్తార్ (హి.ఫు) విస్తాగము. 
బ్రయా) బుస్తాన్ (పా.ఛ్రు వూలతోట్క 

పూదోట, 

సయ పెన్తర్ (హీ.పువ(్త్రుము 
పయన బస్తర్. (హీ.ప్రుపజుప్కు పక్క_చుట్టు. 

యిన. బిస్రై(హి. పుషక్కచుట్ర్రపణుప్పు 
నోసాయిలమధము, 

రూ. బస్తగి(పా.్ర్రీ 0 కట్టు, పట్టు?నంకో 



ళీ ఖపు ర్రిర్రి ము స్టే " ణ్ శ 

ఇ 

వమ్ము ముడుచుకొనుట, *పేరుట. 

యు బస్తనీ(పాం్ర్రీ)గవిసెన్ససంచి. 

అయ్యి బస్త(ప్ర) బద్ధమ్యుకట్రిను పేరిన్క (ఫు) కట్టు 
-మూటము ళ్లై మూటగుడ్డు నో-నెసంచ్చితుం 
డు గుడ్డు (నివాసము. 

యూ. బస్తీ (హింత్ర్ర్ర) ఊర్కు జనపదమ్ము 

పాణ బసర్. (ఉ) వూర్పిమయిన్న వాలిన. 

(ల్ రాస్తా రనా(ఉ) ముగియుట్క తుదము 

ట్టుట్ట నెరవేుట, సరిపోవుట్స 'సరితూగుట, 

చాలుట.జమపట.౮ స ంత్సటుభాక ర్వ్నా (హి) 

ముగించుట, వెళ వేర్పుట్క జర పుట్స తీ క్పుట 

-సరిపుచ్చుట,(6 ఖాలి సల్తహోేనా(ఉా 

“నెర వేరుట్కకడ తేరుట్కజరగుట్ట సరిపోవుట,. 

తస్యై. బిస్రామ్ (హింపు, విశ్రామమ్ము వి 
(శాంత్కిఆగుట. చేయుట. 

( యుల బసానా(హ్రిమరపించుట్క, టక్కు 

(ఆ పయన బిసప్నూా(హీ్రామర చుట్టు పొరపడుట, 

గ్రామము మ బనవొ ళ్ శ్ర(పా కండ్హనద్దుకా 

న్తిసంతోనముతో, స గొరవముగా, 

బి. బన్స్(అ.ప్రువిస్తరమ్సు విఫ్టులమ్ము స్పష్ట 

ము విశదము, 

ఆశలు బిస్మిల్ (అ) జబిప్లి శ్రక్ల” యనుచు 

దించినపగువ్సు బేవునిపేరుమోదవధిం చినది- 

నక ్ట్పియి్యటగావ్. (పొ బలిహైనము, 

బలివదము, + 

వమ! ఖు బిస్మిబ్ఞాహ్ (అ) హరిఃకీం బేవుని 

పీోమోద్వ ఆరంభము.-వొందలు, 

( న్ య. ఆ్గాకర్నా (ఊఉ) అరంభ్గిం 

చుట-ళతమరాభ్యానముబేయుట-భన.ణకై 

పళునులసరకుట ఎఖ 6 ఈం! శు 
కొ గుంబద్. (ఊఉ) ఫరణము-రకుణస్టా 

నము=-ఆరంగ్షదళశ, 

ట్టు బస్నా (హి నివానముజేయుట-జాం 

డుట్వు పరిముళ ముగలదియగుట- సువాసన 
పట్టుట. 

టలు బిస్నా (హి) వినిమయునియంగడి-మొ 
ర్క_పుఅంగడి-చిల్లరమార్చుఅంగడి-రొక్కం 

సొల-దొోక గావునసంచి-బొక ఫ్ నము 

యెఆయి్య్టి. బసంత్ (హీ. స్ర్రీవసంతబుకువు, 

రానభేదము-స్ఫోటకము_వసంతము. 

తి బసంతీ (హీ) పచ్చని-పచ్చద నము= 

స్ఫ్పోటకము-అమ్మవారు,. (గముంపిశ్వ, 
(బ్బ బిస్వా (పా.పు) భీగములో౨ం-వ భౌ 

ఆ బిస్వాస్ (హీ,పు) విశ్వాసము- 

_ నమ శ్రకముః (ట్రట-అంగలాక్పుటం 

టి. చినూర్నా (హి ఏడుపుముఖముపె 

ో వైట్ల. బసూలా (హింవు)ు బాడిసంబాడా 

నువు, (అచ్చు, 

త్రూ బనూలీ (హీ. స్ర్రీఇటుకలుకోయు 

() (ల బిస్యార్ (ప్రొ పుహ్యూలము=అధి 

కము._ఇాల- నేన. 

శల బసీక్ హీ, ప్రురాయబార్కిసంటేశ నా 
రుడచ్క్తుమధ్యవర్తి(గామ కార్యదర్శి, చాడిగొట్టు. 

య బ'సేరా(హి, పు) నిశావాసన్సు నేయి 

యునిక్తి సాయంకాలము ఒక రా త్రియుండు 

టక సోతపాలిక, 
కేసును బసీత్ అ)పజచిన్త విశాలమెన-విస్త ఖీ 

ము్కతనా శ1తీము, ఆమి(శితమ్పువ్యస్త ము, 

శ్రవమ్మ్యబ్యుబి సేఖ్ (హి.పు) విశేపుముస్వఫావము. 

ప్రయ బహాగత్ (ఆటీ) కుభవార్తృ-ఈశ్వ 

ర (సేరికన్సు డైవీక జ్ఞానము-దివ్య వాణ్చిదివ్య 

.  జానముః 

(యు బామ్ (ఆ)సంతో సముళలృ ఆనందిం 

చిన ఊల్లాసమునల్ప ఉ తస్ఫెహంమునగల, 

యప టు. బహెపత్ (అక్ర) ఊల్లాసమ్ము 



| (౬ క్ల 

లి 

ష్ ని 
చాక అనాననినా. అవాలు శవమును సన్ మ ఇ 

_అనందము (ఉత్సాహము _ స 

త య్చష్టు బపి,ద్దక్ (పా, అతిశయము న్యా విశే 

లిసా క తిసముగా- 

వి బమర్! (అపు) బూనవుడు మానిసి. 

శ కప్ప బవన్తేశ(ఫా) అయివట్టయి తే త్పె అ స్ 

ఫె యిత్కెల మనయెడల, (వెఖరి* 

వయ భట ల. ముఖ 

య్ట్లో ప్పాయా బనరియ్యత్ (ఆంధ్ర్రీ) ఖ్ న్వ 
మృుమానుషుస్వఖావముం 

వయ్మ్యూయ్యు బిమన్ -బిష్షూ(హై-పు)వి మ్ణవ. 
తాము బషీర్? అ.పుసువార్త 'తెచ్చువాడు. 

యదు బసారత్ (ఆ త్రదృపిచూపు 
ఫీ బసన్ (అపు )కన్ను,దృష్టి, కెలిన్పిజ్ఞా జూనము 

సడి వరన దపుడూవనాలుల్లు 

అను ఫవకాలి, 

చృజడు. బసీరత్ (అత్రై 

పరిజ్ఞానము ౩ లెలిమి,.. జాగ్రత ఆం౦ఠర్ దృష్టిం 

కం )చృష్టి వే వైప ణ్యమ 

యంఐ(ట్తు క (ఆ, త) మూలధన 

ము .బంజారము.సంచయము జ 

ట్కు బఠజ్ [౨ “శ్రీ ]వాకు య. 

 బక్తఖ్ఉంస్రీ 
అయ బతబ్ (అ నిప్పుయోజనమ్యు వృశా 

ర్మైన్కపనికిమాలినృమిథ్యలైైన. 

| లము బుత్లాన్. (ఆశ్ర) మిథ్యృ్యఆబద్ధము, 

వ్మహృయోజనమ్సు తుజ ము 

బ్రమ బత్స్న్[(ఆ,పు)కుక్సీ కడుప్పు గర్చమ్సు 

అఆంతరంళము, 

బ్రోతచుల్ల'యిక్లు బత్నన్ బఅద్. బత్నిన్ [అ] 

మ్ వంశపారంపర్యము-గా. 

లాకు బకూన్. [అ.ప్తుఅంకరంగములు్కు లో 
భాగములు, (ఏవ లః 1. ఈవెనుక, 

ల్ల బెద్ (అెఅసంతరమ్ముతదుపర్కి తరువా 
భులీ బుపట్! "అ గూరమ్చుఆ ంతరము, 

శ్రీంచిన్న చాతు. 

ఉయబ్యడుల్గ బపజ్ బట జేఅ కందరు, 
కొన్ని ,పరిపర్కి పల్కు అనేకము (ప్రత్యేకము 

ఉసుల బఈట్ (అ,:దూరమైన ;ద్యబెర్టన, ప్రత్యే 
కమెన సృపరాయ్యిఅ్రన్తుకమ్ము 

పల్లు బఈదుల్ అకల్ [(ల్యాఅస్తం 

గతము-అస సంభావితము-అవజ్ఞము. 

న. బిఐనిహీ (అెఅశ్సై- న] . 

ఉఊన్హ్ల ట్రు-సాంగోపొంగముగా, 

[1 ౧ (ల బుగారా(పొవ్ర) బెక్కటొరియ వి 
నుగ ఎతూటు, గాయము. 

లూ టి బగావఠ్ (అత్ర) భండనము దొ 

మ్య్రితిరగుచాటు. 

గ్ బగ్ బగా. పొ. మెడ్యక్రిందిముడు 

తేలు పావురము ఒంచె మెొవి మదించి! 

యరచుధ్య్యన్యనుకరణము. 
| 
రె బుగ్ ₹ప(ఫాప్రుమాంసమును ౫ వకు 

యాకటికవానిక త్రినుడ్డుకత్తి. ౨ 

యట బుగ్ చ(ఫా.వుచూడు యసు 

బుగ్ నటట క 

ళా బున్జ్ [అ,అు ఫుఏపగ స్పర్ధ బై యు. 

అసర్వాక్, 
చ. 

ఆట బగల్ (అన్వ్రై న్స) చంక, -ఆలింగనము, 

కాగిల్హిప్రక్క,చ౦ంక పీలిక, 

౮యివె-లయంం్ల- జానాంహకోేజా 
నా(ఉ్ర)తొలుగుట్సత్రోవ? కచుట, 

బ్రాజతేక్ ఎఖ-కాదువ్మున్ (ఊఉ) అను 
న్ వ. శ ఈ జగ్ కూలకతం) పు? (ట్రత లంఇగిర్ సో 

నా(ఊ)కౌగనలించుట. ౮(ద్ష్యా ట్రం బగ్ 

'లేయజానా(ఊ )-చంకలుకొట్టుకం, నంతసిం 

చుట్టపరిహాసించుట్క వెక్సిరించుటఏం 

(యపట్తఖయపాబన్ కేల రూంక్నా 
ఊఉ) సిగుపడుట, భంగళభనుట, నిరు తరుద 

౧ గై క వాలీ 



టు! 

'గరటకలవరపడుట.[షో 

'లేనా(ఉ) చంకగొరుగుట. .. 

రకు బశ్రానా(త్రొ తొలగుట్క శ్రోవవిడు 
(చుట, 

బగొయా(ఊ. ్రీ)చూడు. య్హాజిట | 

అల చగయ్ర్ (అ)విశార్యావి విడిచ్చి లేక, శా! 

నే ంరేప్పం 

ట్స బఫా ఫా పాం స్రీ ]ఒకవిధ మైనకలచుండు,. | 

(ట్స బకా(అ. శ్రీ) శాళ్ళోశత్వమ్యు ఫి సిరత్క ఆవి 

ల నిక్కెనిలకడ, పాట్ల 

ఆయి బక్ వాల్ (ఆ, ఫు పర్తకుడ్వు 'కోమట్సి 

టయ బశాయా(ఆ.పు] ) శేపముల్కుమిగుల్కు. 
ముఖ శవా మునాల్లవలస్నది: (ఏ సావల్యత్థ్లూ 

అనను బుక్ ద(తు, ప్రుబట్రలమాట, బొక్కా 
'స పరం 

ఆవాల య్ క్ ఉ.క్ర్రీ)చిన్నమాట.. 

లీ రావట 2 బకొల్ (అువచనానుసారము-గా, 

లు ఎకియ(అ. మల, “శేవము," 

ఆసు బక్(పొా హి.్య్ర్ర్రీవదకుడు, ల? 
యై 

రం బుక్కా(హి.పు పిడికిలి పిడిక్షెడ్తు వాస 

రకోగమ్ము గందపొడ్సి .వీస్టాతక ముపటవా 

'సళకము, 

శిర్యు బికావ్ (హి=పు) అమ్ముకమ్ము విక్రయ 
మ్సుళ మ్మెడుం ఆను శ్ర త 

చీ ౨ కు బకావల్ (పా.పు) వంటవాడు వంట 

యింటఉినెత్త్రనదాయకు. 

| గటు బక ఏ కానా[హివదరుట, పేరటుటం 

ఖు. బక ప (ధారి 

యూ బక్రోరీ (పాంటు) వీ) కవచము, క్వద 

'ఆత్వు చికట్ (హిివికటమ్పుదున్కురమ్ముకష్ట్ర 
తరముుసంకటము, 

4 బుకటగ్టా(హి. పు బొక్క పట్టు బుక్క గా 
తటి తీం జం జట్ పట్టుట, పండ్దపట్టు నోటిప మః 

అవీ - 

తత్తు -బగ్ లేల! 1 

యా క న 

గ్ జమ ళర్నా (ప్రనోటబట్టిపీకుట, | 

వ. పీక్రుట్సు పండ్ల బట్లిఫీకటు 

ల బిక్ష (అల్బక్ర్రీ కన్నె రికమ్సు క న్యాల్వేయుం 

స త్య, బకార్స(హ్లీంఫు మేకపోతు. 

య్ యు బక్ (పాం ఆద మేక్సు పేక 
యూ విక్రీ(హి. శ్రీ (శ్రీ) అమ్మకము. 

ట్ బికస్నా(హి) విక కోసించుట ;వూయాుట్స 

సంతసీంచుట. (కొక్కెన్యు కొలికి, 

- (లత న గ పు) కొక్కె.పుకడియము, 

క్యు మక బక్క_ల్ -బక్ లా (హీఎప్రుతా 

ట-తోల్యువెక్కు పొట్టు... - * 

జు బుక్క్ (ఆఅ) 'మూనగ్యమాటాడలేని.. 
' స్తు బన్నాా (హి వద్తరుట్ష్య శ్రైలుట్ట 
(య బిశ్నా (హీ) అమ్ముడుపోవుట. (నన్ని. 

ఆయ బుక్నీ ప "పూడ్కిచూరక్షమ్సు. 

పడ్యుపేలుడు. 

లో! తపం ల కాను ఎశ్యాపీలీ. (హిఃపు) 

వదరుపోతు,ముఖరుడు, . 

61 విశ్వానా (పి), అమ్మించుటు. 

పు బకొట్నా (హి. బరుకుట్సగిల్లుట్ట 

నయతి, న. 

ఆ బిఖాన్నా న శతు ఈ 

నించుటకు దూసి.౦చుట, వ్యాఖ్యానము 

వేయుట. (న చక్కెర 
బఖిద్ (హ్) చక్కె.రపొక్సు క రగవండి 

జు చిఖర్నా (హి) విశీర్షమగుట్పచెదరు 

ట్స వెల్లా చెదఆగుట్పవిక లమ గుట్టతల్మక్రింద 
గసటుకలవకమగుట. 

లు బక్ట్రల్. (హ్రీ గృహసమూహామ్ముశ్రే 

జివాడృఅఆవరణము, (కట్టుట 

టయ. బభియానా (హి) కట్టుట గట్టిగా 



3 కాలను అ 

టు బఖీన్నా (హి చెదరక నొట్టుట, వె 

దడ-దల్లుట. 

రమ్ము'సంకటము కష్టము, ఆయా'సమ్ము(శ్రవు 

దుఃఖమ్యువ్యసనము,ఆటం౦కమ్యు ఆంతరాయ 

మువివాదమృుజగడము,'సందిగ్గమ్ముగజిచిజ్సి 
గంద్ర గో కమ్యుకలవరమ్సు అమోమ యము, 

సన్మాహామ్ముప్రరికరముల్కు పరివారమ్ముసా 
మ్మగ్రివస్తుసామ్మగ్రితతం! ము,తగసలాటము, 

వత్త -చారమ్యు సెంట్పు కసవ్వు వ్యాసంగ 

మ్యుఅల్లరి అల్లకల్లోలమ్యు క లక, 

టక్కూ! సత్ర ఏచుకానా (హీ చిక్కు 

వదలించుట్క సంకటము తొలగించుట. 

(యాం ఫ్లో 

నోభముజేయుట, లలల లమ టి, 

కల్లోలముపుట్టించుట 

టల సకష్రయై బేడియా [హీ] జళ-డాలమారి, 

చిక్కులమార్చి కలహాకార్హి 'సంకటములు 

కలుగ జేయువాడు. 

తో జీ/(హూ,పువదరుబోకు, 

శక్ బిగాడ్ (హీ,పుచెజు ప్పునస్థ్వమ్సు వికా 

రమ్సు జ ల్లంఘువమ్పుభ౦గమ్యుతప్పుటు ెడు 

గ్కవికోధము స్పర్థ కీడ్రుక లహాము, 

పు చిక్కుుముడిగా 

ఫ_ఎమభానా [హీ] న రద 

౮1 ట్ట ఫక్నుపర్ ఆనా _(హి] జడము 
నకుసిద్ధమగుట. సగరూకర్నా [హి] 

"విరోధముకలుూంజేసికొ నుట, 
ముజేసికొనుట. 

న్నేహభ 0 

౮కు బిగాడ్నా (హీ) చెజుచుట్క చెడగొట్టు 

_ టృ పొడుశ్రేయుట, 

13 కు విగాడూ ([హి.ప్పుచెడళాట్టువాడుపా 
డువచేయువాడుు నాశకుడు. 

౮క్కు బిగానా [పా అపరిచితుడు, అన్యు 

॥ డ్రుపరాయివాడు. 

(ఎటు బగ్చానా(హి్రిమరల్పుట, (క్రమ్మురించు 

ట్కతిరుగరప్పించుట్ట తప్పుతో )వక్కుదిప్పూ 
ట.చెజటుచుట. (తోవతపుట. 

(౮ ఎ బగచ్చా (హిమజలుట్ట తిరిగివచ్చుట- 

(౮ సహవినడ్చ్నా (హి చెడుట్సపొడగుట్ర నాళ 

మగుట, వి కొరమగుట్కళంగమగుట్కు తప్పూ. 
టృస్పర్థించుట, విరకోధముగుట,క లహించు 

బృతికుగ బడుట్కఆ(గ్రహపకుట్ట కోపపడం 
శంృకోపగించుకొనుటు, 

ద బరా “హి.పు కొం సారసము, 

యు నషం భగత్ (హిశై బకధ్యాన 
పరుడు కపటసన్యాస్వి మూసగాడ్డు 

ధూర్తుడు,. 
షు బగవాలా[పాప్వసుడి గాలి. 

, ఉప బఘార్ (హి,ప్తు పోష్తతివగబోతృ 

పూగుచుట,సాతాళింపు, తాలింపు. 

టం 0 ఆవు బఘార్నా (హిపొగుచుట్ట పోపు 

వేయుట సాతాళించుట్క తిదగలోత 

ను 

ఉను బఘీ[(పా.క్ర్రీ] పొని శః 

లనీ తనీ బె జరీ పాత్ర త్ర.1చిన్న గూ 

డుబండి జ. చిన్న బండి? గుజ్జు 

బండ్పికచ్చడము. 

ల$ బల్(హి.వు మెలి, మెలిక ెన్సవరివు; 
వంకర, తిరుగుడు చుపు నలగ మయుః 

'శైదమ్యుచిక్కుు, వెపు,తట్టు(ప్రక్కస్పర్థం 
అసమాధానమ్సుశప్పు పొగపొటు, బలి నె 
వేద్యమ్సు బలమ్సుశక్షి, 'సా-పర్హ్యము':నహాయ 

బలియగుటునసమర్పణమగుట్ట అర్చికవుగు 

డినృవంగిపోయిన్న ఇనవడిను మెలంచుకొ నిన 

=నడిబడిన, బ్ర|టీంలా దాన్ (హీ) బవ్ 

జానమ్యు నైవేద్యము, టు యమీ్య్గ- దేనా(హ్ి) 



ఆలీ 

మెలి బెట్టుట్స వడివెట్టుట) పేనుట. 

(యట ్టంా-ఖానా (హ్రీ వడిబడుట, 

'మెలిబడుట, సెనబడుట,. (కలుగు, 

ఆ బిల్ (హి.పు) బిలమ్చురరధమ్సు బోరియ్య 

ఆశ బిల్ (ఇంపు బిట్లు వెలపట్టి, బరాతమ్య్ము 

'అెక్ళు-ఏటి. 
లం 

వ్ బా (హ్. కు) గడుృుదండము ఫొడుగాటి 

కజ్హ్రవాస 'ముపలక, విళ్లకజ, (చెండుగాని 

ఎ చిజ్షగాని కొట్టుకొయ్య, +) 

1 విల్లా (హాంప్పు గండుపిల్లి వెంగపిల్లి ఇళ్ల, 

న. 

క్ బలా (అ. శ్రీ) ఫీడ, బాధ )కసప్రము, 'సంక 

టమ ఆపదృ విపత్తు, తాపము, దుఖుమ్ము క్రీడం 
_అనిష్తము; బోధికము అపయికము, ఆతిజాగ్ర 

తృ ౫ట్రిరనము. య )గీ-= వీ హి,దుఖఖి 

తుక్కు ఆపన్నుడ్యు కష్టములోనున్న వాడ్యూ 

ఆర్తకు సీ (టో తుమ్ హోరీ- 

ఫీ నీపిడదపోయె చాధ లేదు. 

1 బలా (అ)విన్యాలేకండ;: పాతమ్సులేనిది. 

టీబీ ప్ -కరద్దుద్ (పొ నిస్సంకోచ 

ముగా సిచారమశేకుం డు శ్రే లేకుండ, 
+ 8 ల! 

యయ ఉల) తవక్యుట్ల (పా విరామ 

ములేకుండ్య! (ఫ్రుముగా. | నట) మక్ 

ననీన్ (పొ) జొర్నాస్యడు. య్మ్యాయు_ 
వరూ (స్కా [నా కారణము, కారణము శ్రీ 

కుండృనిపష్కారణముగా. . 

ఇఎ|్ బిలాప్ (హి.ఛ్రు) పిలాషము-ఏడ్చు, 

లీకు. బిలావ్ (అపు) చేశములం-సట్రణములు 
_నగగముబు, (ఏవ యి 

సరం స్టే బిలాగ్ _బీలావ్ (హీ*పు) గండు 

వీల్లి- మొ ':పిల్లి. (ముగాతిను వాడు. 

ఠా బాట (ఆఫు) వ 

యిని బలానక్ (అన్మ్రీ) వా క్చాకుర్య 

ము_.సమరోచితభావణము-వక్షృత్వము- 

యుక్తృ్రవయస్సుంప్రాప్పీ -బేరుట. 

న్ షత. (తు,ఫు) ముక్కుుదూలము- 

ముక్కు ఎముక-నాసామణి- ముక్కు క్రింద 
తగిలించుకొను భూప.ణము. 

(ల బులానా(హీఎ) పిలుచుట ఆహ్వానించు 

ట, చప్పుడుచేయుట(గుడుగుడిి,.. (నము, 

(10 బులావా (హీ,ఫు) పిలుపు, యఅహ్వా 

యతి ఫు బులాసాట్ (హీ) పిలుపు ఆహ్వా 

నము ఆజ్ఞ, (ముపీట్పకో రాము* 

తో నీ బిలాయి(హి. శ్రీ) ఆడపిల్లి; తుజు 

లయలు బలామీం లేనా (హి, క్రీడ 

లూడ్చ్సుట్స పీణాపరిహారము జేయుట. 

అలీ బుల్ బుల్ (పా. వై; నీ , పీకి లిపిట్ట. 

టీ బుల్బులా (హీ.పు )సిటిబున్లు 

క బల్ బలానా(హీ్రిబుసబుసపొంగుట 

పులిని పొౌంగట్టకఊో(బేకించుట, కౌమముచే 
ను(బేకి ౦విఅజచుట (ఒం పెహేుక "వెరు॥) ః 

టల బిల్ విలానా/హిికిలవిలలాడుట్టువిల 

కొలకొట్టుకొ నుట కబోధపడుట, తహతహ 
పడుట్టదు:ఖించుట్ట ఏడ్పుట, వెక్కి వెక్కి 

(కరుపు, 

సఖీ బ్ తోడ్ (హీ.పు) మొటిమ్సు చిన్న 

(రు విల్నూ(హివెడుట,పాడగుట్స నష్ట 

నుగుట, పోవుట, అశుపడకుండ మాయ్యుట్ట 

మాసీపోవుట. (ము ేళశమ్సు[(పాంతను, 

ేంయే్యు బట్. -బల్టా(అ,ఫు) పట్టణము నగర 

ప్రయ. బల్ఫాన్ (అ.ఫు)తైలవీశేషుతు, 
యశమ్యు బలివ్స్(పా.పు) జే నెడు బేన 

గ్రని - బల్ గమ్ (అ. పుుకఫము; గ్లేన్మమ్ము కళ్ల 

ఏడ్చుట 

-సగట్టిప అనకు శ్ర 

ను బట్ గమి (ఆఅ /శ్రేమన్మ (పకృతిగల్క 

మందస్వ ఫభావముగలు వార్మేప్రక తీగల ం శ్రేహ శ్రి 



మ 
ఖా యు ఈలా 

వాకకమ్సు స్లేస ప్ముముకలిగి వషకాల క 

. సం 

(యే బిలన్నా షీ / పిలపించుట్ట వెక్కి 

"వెకి? న్. న ము. 

ఆఅతునవడు 

యీ న ఇంజేకాద్రుము ే 
మన్వఇంకన్వుఇంతక న్న ఈ టేయున్సుఉఊపరి 
అధికమ్ము -వే:లుకరము ఇంకక ్థ్డ6కిమేలు, 

మిన్న గా, 

స్య బిలల్టా 'హీా _చేవానాం ప్రియుడు "తెలివి 
ఒ చూలినవాడ్సు టే బల్పమూర్జుడు. 

క బల్లమ్ (హి.పు ఈంశు, బళ్లైమ్చుకుం 

తము, టం అన=చార్ (హీ) కుంత ధారి 

ఈంపెబంటు స 

టకాలరు బలన్-బటా శ్రి హ్ాంపు . (వియుడు 

మనోనాయకుడు. 

జ్ (టు బిల్మానా(హి) విలంవింప జేయుట 
అణా 

అలన్యము క్రలుజేయుట) జాశు వేయించు 

ట్ నిజపుట్ట ఆపుట ఆశకెలుపుట. 

లక్రంల్తానాను బిలంజ్-భ్ (హీ.వ్రుపిలంబనము, 

ఆలస్యము జాగ, 
ర్ బి లంబ్నా(షి)ఆలస్యముజేయు ట, 

వలంబించుట, వాగుఖేయుట. 

సామలు బలంకేర్ (ఇం, ) ఐచ్చికుడ్కుజీతము 
బత్తెములేక త వైపనిలోచేరినవాడు. 

టు బల్నా (హి మండుట్క(ప్రజ్వలించుట 
ష్ంచుట, 

వీటీన్ర బులంద్ (పా్రాఉన్న తమ్యుఎ క్కెనద్ది పొ 

డ్యునైనృ్ననున మైన్కగంఖీ5 మైవు ఇద్దచ్నితై న 

(ధ్వని) ల్లోశ్హీయస్- పాయ (పాటా 

న్నతపదవ్ని ఉచ్చషస్థితి; గొప్పఎత్తుం 

లేంది పమచయ్యే--పహాస్ల (హి) ఉన్న 

తాశయుడు గొ ప్పతిలంపులుగలవాడ్డు 

. సొప్పబుద్ధిన లవాడుం ఆటీ సరి య్యా 

మగ్రబ(/హీ్రి నొప్పపదవి, నొప్ప అధికారము. 

తి యట్టి... హిమ్మతీ (హిిసాసహా 

సమ్ముళు 'దాగ్య ము, గొప్పబుద్ధి, 

| బులందీ (పొ శ్రీ) శెన్నత్యమ్యు 

ఎత్తుఫునక్క ఊ.చ్చము, పొడుగు, గొప్పతనము = 
జాలీ బిల్నీ ( హీ. శ్ర్ర్రీకంటిళిప్పలయందగు 

రోముకంటికుజుపు. 
(0 బల్వా (హీ.వు) కలకృదొమ్మితిరుగు 

చాట్యుక లహముజోళడము , 

క్ (0 బుల్వానా (హీ) పిలిపించుట్ట ఆహ్వా 

నమంపుట్టచెప్పియంపుట, 

పి'ువబం౦ంచుట్పరప్పించుట. 

తం బిలాటా (హీ 

/ గ బిగ్హార్ (పావు గాహృసృృటికమ్ము గా 

(గికుట్టుగీకుటం 
టీ బిలూర్నా (హీ) నోళ్లగికట, గోళ్ల 

లీల వాలీ బిద్దార-రీకా (పా) నో 

శేసినసృృటికముతోచేసిన. 
కూసు బలూత్ (అ. ఫ్ర టం 

పీలవనంపుట, 

+పు)పిల్లికూనస్త చిన్న పిల్లి, 
ఉం 

జా ఉదొయె, 

శ. బులూగ్. (అపు) చేరుట, 

యిశడ సి బులూగత్ (అ. శ్రీ) వ. 

వయస్సు (వచ్చుట, యావనమ్ము వివాహ 

యోగ్నతు 

యాం చిలోక్నా (హి విలోకించుట, 

చూచుట, (ఇస్టం 

సో ఖాలీ బలూలా (హీ,ఫు) ౧ద్భ్చుదమ్యునీటి 

. బిలోనా య మథించుట, 

టలు బిలోనీ (హిం) మంథన్శితరిన 
_ దవుచిలి శెడుకుండ. 

యాా[ల. బిలివార్-కీ. (హిం్య్త్రీ. బలి, 

(హి బలియగుట్స బలియివ్వ బడుట, 



హయ 
ర్ధిగ్ర్ ( 

జీ 

రా బిలహా (హింపు తమలపాకులబుట్ట 

క్ క్యా ఖే యాః బిల (హింత్ర్ర్రై నూనెగరిక్కె 

తను లపాకులబుట్టు. 
ఆం 

హాల బన్లీ (హీ శ్ర్రీ)గ డుదండమృువాసము, 

కజ్జు పడవనడపుగడృ ఊత పోట్సి ఆను. 
| లు 
౮, టీ ఎం-మార (హి) నడచే 

యుట (పడవనడుపుటకు.) (గడె, 
ఆం 

ణి బిల్లీ (హి.ఆ్రీ) ఆడపిల్లికలుపుగడియ, 
టీ పెలే (పా మంచిద్కినర్కి బాగు మేలు, 

టే ఆ బలెయా లేనా (హ్రీ చూడు 
అం 

యే బ్నలైయాత్ (అ, క్రీ )ఆపదలంు, 'సంక 

టములం, (ఏ.వి) 

పా బలీన్ (అ)వాగ్మ్రివక్తృ్ర ఫారాళముగా 

మొళ్లూడువా డు సమయో-చితముగమాట్నూ 

డువాడ్సువా'క్సాతుర్యముగ లవాడుం 

యే బలేండాహి.పు సుడిగాల్హిఇంటి 

నడికా స్పృదూలముం 

ల బహ్(హీ. ట్రీ) ఒకి టంకారము. ెవులన 

మస్కారపదమ్వు కూబరమ్యు బండినొస్స 

నొగకజ్జ,వమధువ్వుజలసూత్రము, ఇెలిమ, 
మడుగు,బుస్టృ ఊట్సనీ రూరుచోటు; అల్లరి 

నోడుగోల. ఏ (టం ఫర నా. 

(హ్రీ నోలవెట్టుట, అల్లరిబేయుట. 
బ్ర ళ్లు బిమాన్ (హి.పువిమానమ్ము ఆకాశయా 

నము, 

ఆంటి బీంబ్ (హి,థ్సు సూర్యాదులబింబమ్వు 

మండలమ్యుప్రతివింబమ్మునీ ఢ, 

వసీం బంబూ (ఇంపు) వెదురుబొంగ్యు 'బెత్త 

మ్యునల్లనుందు(పాగ తాగు గొట్టము. 

తయరు బముజజ్ఞణ్ (స్రా తకుణయమ్కేవెం 
ఈ నేతోడ నే, 

యాంటీయిలీలి 

దు దుష బముక్తజూయ్ (పొ అవసరను 
ను బట్టి ఆవశ్యకతను బట్టి, కారణనువలన 

హేతునుభేత్క నారణమున్న హూాకతుభున. 

(యం బవుక్నా (హి) వాయుట, ఉబ్బుటం 

లీ సంలు బమన్ జిల (పొ పదవిగల్ప సమాన 

మెనప్ర త్యౌమ్నా యమ్సుసమానమ్సుసరిపో 
వునది- స్టీతిగతులంసరిసమానమైన,. 

అయి బంగి బమూజిబ్ (పౌ కారణమువలను 

-హెతువుబేత్స అనుసారమ్సు అనుసరించ్చి 

(ప్రకారముః 

లా బక్ (హీ,పుు వనము అరణ్యము అడవి, 

లా ట్రా (హివనచా'సము, 

టాత్వసకటీ (హి అడవికొట్టిన 
కరాలి, ోఅలాోర్ (హీ) వవకరము 

అఆడవిపన్నుల్పు పుల్లరి మో| (4 బా 

ల్ (హ్రివనమాల్క తోమాల,ఫూలుఆకులు 

ేర్చికట్టిననిలువుదండ. 

బ్రో బీన్ (ఆ.పు)కొ డుక్కు వ్యత్రుడు. 

బ్రో బిన్ (హి విన్నా శేకండద్క విడిచి, 
ళి న్ా త 

యంలో ఆయిీనుర్నా (హి 

అకాలమరణము నొందుట్స అ భాక్ర్టి-గా 

చచ్చుట. వు (యి లో" జాసే([హి) తెలి 

యకొ అజ్ఞానముచేత, 

ళ్నా (హిికొట్టః ముంచేయేడ్చుట,', 

ల్లో బున్ (ఆపు) కాఫివిత్తులా, 

లో బుక(పొ, త్ర్రీమూలఖిత్తి పునాది హాస్తీ 

భారము అడుగు మూలము ,-నేష్తఅంతుం 

న్ బన్న్హా(హి-పు వేయబడుట్ట సిద్ధమగుట్కని 

ర్వహిల్దుట్కు అగుట, 'సృష్టింపబడుట, కట్టుబ 

డుట్టవండ బడుట రచితముగుట్ట అల౦క్ళ 

తమగుట్క తీర్చబడుట్ట దిద్దబడుట్క 'సరిప 



వ ర్త 

దాట్కుజనుకాలి చుట్ట వోపడాట్క వశము స 

టం ట్ర స్ల్య్టాభాప డా (హీ,కలిసివచ్చుట, 

అనుకూలపడుట్ట్క "నెజవేరుట. డ్డ ఓటు 
ఠనా పా, ఆలంకృతము గా తీర్చెతీర్పి 

చక్క గాపి సీంగారించుకొన్ని తీర్చు! స్కిదిద్దు 

బన్నా(హీంపు ప ఇష 

| బనా "హీ భూతము కృతమ్ముఆయినది) 

ముఫ్లిసిఐన్ ,జేసేకది )కృ(తిమము, ప్ర బ్చితముం 

ధ66 (౮-బనాయాా “హ్ ద్ద 

ను స్ప్ప్రసగ్వూ సిద్ధము గానున్న (ఆ కా కా 

చునా (హీ! అనుర్చితిర్చినద్పి ప్ో రచియు 

స్ప సచరింప డియున్న, చక్క జేయబడి 

యున్న తిల (్ల-రవ్టి 
బి "సేరవప్షి “మా ౯ స్టీరముగానుంకు న్ స్ట. 

"గానుండంట్కు అఫీవృద్దినెందుట, ఛి= కాల 

ముంహుట, (మ ఇ. జే. ఫ్చ్వ్వ శ్రీ జే 

కేన్ ఫీ ద్లరు 

లు 

గ్గే బ్య కరడ ం౨ం క ఖే పో (( ఎనో లు బన్" ఠి వ చుట, ఎయటం-న్వ త 

(నినా; (అస్త్ర) మా లసిల్సి, పునాది మూ 

లమ్యుడా క్ సెష్ట వం 
లు 

యిం 
ళి గ్ “ల్లి ( బున్నా[హ్మ్ “సెయుట, అల్లుట, పేనుట. 

జీ 

గ) 

లం బినాబర్. "పా యో తువుచేక్కకారణ 

మును మూలమున, 

లా బొనాబడీ( (మా, ఈకారణముక్వోన్చు 

న్ ఈ ె--తువువలన్నఈమూ అమువుఇందునేత 

_ఇందుకొకక్కు ఇందువలన, 
ఈక శై “9 త్ ఊఈ(6 బనాత్ (హా) ఉన్ని బట్టరాంక 

వమ్చుక ౦బళల్ం 

యఓటు బనాత్ (అం) కమాళ్ళెలు బిడ్డ + , 

ఆహా! యెస్యు ఉన్న అమ్ (సప్త 
క్త శ జరి 

బుషులను నమేత్రములం,( ఏవ యిట్టి 

పస బనాదర్ (అ,ఫు) శేవుప క్రుణముల్సూ 

వవ ఎట్ల) 

చట 
ళా 

[్ ఠ లో 

ఆ వినాస్ “హ్ ,ప్రుుప్నా 

ట్రాసాా (టి బనాస్పతి (హి.క్ర్రీ).వసస్పతి, 

వెట్టు వేమ్క ఆకుఅలము, (చెవికొనక 

యాల బనానోమ్ / 

(టం బనానా, మాం చేయట, సిద్ధపవచుట, 

కట్టుట,ఒనక్చుట, అమర్పుట్ట సమాధాన 

పరుచుట, అలంకరించుట, చక ్కృ-_ వేయుట 
వెక్కిరించుట్కక ల్పించుటుబాగు చేయుట. 

పావు) విక మ్మె 

(0 సష్తాట || బ్రో బన్ అనా-పశ్నా (మహృ్రాక లిసివ 

చ్చుట్ట అనుకూలముగట్క నంధిదొరకుట్ట 

వృద్ధిక లు/'సట, నెక వేరుకు జయముగలుగుట, 

వయపేనావ్(హపు) | చేక, సిం 'గౌరము , అలంక 

రింపు; ఆనుకూలలృననమాధానమ్ము సే న్న్ాము 

లే చేతబడి. వ. వేరబడ్. 

శ్రీ చేక. కల్చున్న నదస 

య్, టు కండే గ మ్ “సేసబయడె, 

షు వల్ ్లో 

షీ 

యను చిం (హిం క్ర్రీకూతుసు (గాము, 

ఆలే! యస్టుడాన్న పాల్ (అ; సా 

వు బింతీ(హీ. స్ర్ర్రీవినంత్సి మనూపణ- 

లక ప బంటా్యనా(హాిఎపంచుకు పాస్దునె సె ట్ర నా 
ట్రుట్కపంచుచట్లు జేయుట. 

తలప బనిజ్ ( మ్, ఫు) వాతిజ్యమ్సు వర్హకన్సు 

"బేపొరము స న్టపారము, 

() (యాట బంజారా (హి,ఫు, థాన్సపడ్తథన్వు 

లంబాడి బలిజ, 

క్ర్రాయాటు బంజానీ (హి్తీ) లంబాడీగ్సి 

బలిజది*ందాడి'సస'ణారము , 

సడాటు బంజర్. (హీ) వ్డ్పు 'పాశుసేల్ప 

నిస్సాగ మైనభూమి. 

తట బంద్ (పాసై న (ఆ) బంధ ముకట్ట్రదాగ ము 

బొంటదె బందు; సక. ) పట్టి; ట్ట ఫషతాద్భు 

బంటెె ఆపుదల ;ఫీలిక్వ ఆటంకనుు వెరు 

నిర్బ్చంధము; పట్తీ; కీల్యుసద్యము, పాదము, 
కస్త [క్రమము, 



నే 

యేసు 
టా ప అ 

బయటి బంద్ (పా్రామూాయి బడిన నిలుప బడిన ఆప 

బడిన ఆటంకపరుపబడిన తాళమువేయ 

బడిన ఉఊోరకున్ననిలిచియున్న, 

టు బుందా(హీ,పు) చెవిపోగు లోలకుం 

ప పాణల బందర్ (పా.ఫు శేవుపట్టనము నాకా 

శయము, ఓడ ళేవు, ౦క్ప అటాగాపా 

సమ్యదతీరవ్యాపార స్థానము, లేవు పట్టణము, 
లట బందర్ (హి,ఫు) వానసరమృు కోత్సి 

ఎ ళర 1 చట--కా ఘావ్ (హీికోతిపుండు 

-ఎప్పటికిని కుదురనిది, 

ట్ర తటల్య్లు ఉట్గబందరీ-ియా(హి, క్రీ) 
త... 

లల బటు బందిపి(పా, ట్రై) బంధనము కట్టు 

కన ర, కల్చ్పన్యరచనృకుట్ట ఆరోపమ్సు 
ముడి పిఠిక్కజుఖి పాం యిమ్సు కావ్య-నెపుణ్య 
ము ఫణిత్తిగుంఫనము. (బిందువు, 

యీ బుంద్కీ(హీ, శ్ర్ర్రీచిన్న చుక్కలేక 
లక లట బందగాక్యాపాొాశవకలుు బానిసలు 
షా ౫ బ్ర గ్ ళాఎం-ఆలి(ప్రాఏలినవారు 

యోరేట బందగీ (పా. శ్రీ దాస్యమ్చుకొలంవు, 

. క్ష్ వినయమ్ము వందనమ్సు నమస్కా_రము. 
[యట బందుఆ (పా.ళ్య) బద్దుడ్తు చానిస్క 

"చెరలోనున్న వాడు, 

యిల ప లం బంద్ -ఒ-బస్త్ (పొ.ఛ్రుకట్టు 

డిస్రము ఎర్బాటు, చట్టము విధి తీకమాన 
మన్యు (త్రమానశా "ఖ. 

యూ యట బందోణ్' (హిం) హాధినం-చాసీ 

శత్ర్రలుటు. బందూక్ (భు శ్రీ) తు పౌకి-ఆ 
గ్నాయా శ్రును. (బంటు, 

లావో ంయ్యు బందూక్చీ (రు.బ్ర్రు తుపాకి 
రయట బంద(పా, భృ బానిస్క బంటు 

ఎ వ్పాజ రుషుల (తరచు -నవాజ్ - 
పగ్వర్ (పొ) దాసపోవ.కుడు- ఎలినవారు* 

వ్రాఆతయట బంధానీ (హి.పు భారవానా 

కుడు. మోతకూలివాడు, 

టో యెయటు బంధాయీ(హి. శ్రీ) కట్టుటం- 

క ట్టుకూలి; పెచ్చు మార్కుము-వట్టము. 

లా) ఎట బంధన్ (హి,ప్రుబంధనము-కట్టు- 
ఆటంకము (ట-కుట్టుపనివానిసంచిః 

(*ఐఎట్ట బంధ్ నా(హికట్టుబడుట-చిక్కుం 
యస్తు చింధ్నా (హిచిల్లిపడుట- 

ఎ గ్రంలియటి బంధన్వార్ (హ్రిితో రణము. 

ఫలి లట్గ బంధూ(హి.పుబంధువు, 

((వఎయట్త బంధుఆ (హి,ఫు) బద్ధుడు చెరలో 
నున్న వాడ్యబంధువు-చుట్టము. 

౮%మెయట్ధ బంధ్య్వానా (హీ) కట్టించుట- 

కట్టి వేయించుట-ముడివేయించుట,. 

భ్రీనలట బంభేజ్ (హీ.పు) మికవ్యయము- 

క్ర సీనారిక సమ్యుమితమ్యువర్డన ముషని-ప్కేధము; 

స్టగత-నిలకడ,; వాడుక_అలవాటు-సారం్మప్ర 

డాయము, 

(లుల బందీ(హీ.టక్త్రీ) బంధనము-కట్టడము- 
వానిస-_దచాసి (పా బద్ధుడు- చెజలోనున్న 

వాడు (యీ బ్రయయ్థుంఖాన(పా) చెజసా 
ల-కారాగృచాము, (చుక్క-తిలకము, 

(కలు బిండీ (హింఢ్ర్రీ) బిందువు- సున్నం 

[షు చిండా(హి.పు)కట్ట-చన్న మోపు. 
రసు. బండీ. (హిం్యక్ర్రి బేకులులేనిచొ 

కొ్యగాయాె. క్ 
యాల బండేరీ(హీ. క్ర్ర్రీఇంటినడికప్పు 

(ఎట్ట బం డా(సహిి పెంజ్లికొ రుకు-యగడు, 

రసి బండీ (హింస) ెంక్రిణాతురం 
"పెం'ర్లాము, 

అణి బన్స్ [హీ ప్పు వంశము- కులము 

వెదురు లబ లాలా లో.నక(హి) 

నంశలోే-.ద నము తవాశ్షీ రము, 

తు బన్సీ(హీ. త్ర్రీమురళి పిల్లనగ్రోవి. 
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మము బనప్ మ(పా, ఊజావన్నె (పుష్పము 
్ (ధు 

జనలు బంక్? ఇం.పు 1కోక్కీరొక సాలు, 
అనాలో 

ళు బంగ్ (పాంశ్ర్రీ! గంజాయి, 

మ. 
ముువంకరగల, సెలి;లుళల, 

టరు బంగ్లా. 'హింప్రు చంగబేశస్టులభాపు, 

“ (యోశభొంళరము, 

స "వెంబ్లికూతుడుము 
ద్దుగుమ్ము, పెంజ్లాము. 

యం గోల్ బన్వారీ(హివు;నోజాలకృష్ణుడు. 
(౮%్టట్త బన్వానా (హీ). చేయించుట,కట్టిం చుట్క వాగుబేయించుట, 
(టు బున్వానా (హి అల్లించుట్క-నేయిం 

చుట, 

(ము కోమటిది 

హ్ బనీ(హి. శ్రీ ) పెండ్రీకాతుకు అనుకూల 

టాలీ పనీ (అపు కొడుకులు సంతానము, 

(ఎవ లా) శల !్రభి-ఆదమ్ (ఆ) 

శూసవులుం 

ట్లు. బనియా (హి.ఫ్రు కోధటివర్తకుడు. 

ఎట్లు బునియాట్ (పా. క్ర్రీిహాస్త్రి భారము, 
మూలము-అఆరం౦చ్లము. 

ల్ర శాల బనియాయన్ (హీ. శ్ర్రీకోమటిది. 
ఇ 
అం శ బేటి/(హీ్త్రీ) కండు ప్రక్క_లను 

ముట్టించి ఇండు జాాలావలయము లేర్ప 

డువట్లు (తిప్పుదివిట్సి టు బనేల(హ్ి) 

జారగలము. అడపి సం॥ 

ట్రాసీసాల్త పెనియనీ(హి,్ర్రీకోరుటి3. 

ఖ్ బూ (పాత్ర) వాసనృనంధము, 

అఆ బాస్ (పొంధమ్యుపోబడి 

అ= 

జాడ్శగుణము,'స్వభావమ్మునెజము, జౌలు 

దీత్తి బడీకోలు, వాడుక * 

స్స బుఆ (హి క్రీ) అక్కయ , సేనత్తృతం 

(డితో బుట్టువు+ (మూలవ్యాధి. 

ప బవాసీన్ (అ. శ్రీ) "సరళ లవ్యాధి, 

ఉముల (౧ బుల్అజబ్ (అ) అద్భుక 

మెన్క ఆశ్చర్యకర మైనృవింత, వినోదము మూ 

ర్థుడ్కువినోద గాడు, ((పియుడ్య ఆశగొట్టు, 

లాంటి! బుల్ హూవస్ (అ)కామ్వ్మివిసుయొ 

౮! బుఆనా (హీ) విత్తి ౦చుట్కవిప్త్రనము 

వల్లించుటు,.  (-కాళ్లుచెగులుపసలుట. 
టో ౪) చివాయీ (హిం స్ర్ర్రీపగుళ్లే గోగము 

టే! లి బోొఆటింయా (హింత్ర్ర్ట్ర) విత్తుడు-పి త్తే 

డుకాలము." 

ఫా ఫి బూబూ(హీ. శ్రీ అక్కఅమ జ్ర, 

(ప్యబూతా[హీ, వు,శక్రి బలము, సామర్ధ్యము. 

(వాడు. 

తు,పు) అస్తావిస్తషముసిలి 

శతం బోతామ్ (ఇం,వు) బత్తాసు-గుండి. 

అలీ బోతల్ (ఇం.ఫు) బుడ్డ-సీసాగాజా 

ెచ్పై+ 
వి గ బూకపూ (పా.ప్రు నుట్టిమూసు గర్బ 

ము-పిండము-జఒజ౦ పెపిల్ల-పేడుమూతివాను. 

ఈం బూట్ (హి.త్త్ర్ర) పచ్చిశెనన కాయం 
మట్రిపాత్ర-కుండ, 

ఆ ) బూటా (హి,వు చెట్టు-మొలక-పూల 

ఇెట్టు-బట్టలమాద'వే సినప్రూలు ముండ ౮ ఖ 

--క ద్ (ఊఉ) పొట్టి-కకుచయైను 



(ల్ 

వ? ల క్ల 

లట బోటా (హింవు), మాంసఖ౦ండము-దూల 
బో వ + వ టో |, వీ బూరానీ(ఫొ. శ్రీ ్ర)) వంకాయబజ్జి; 

వ్ర వంకాయపిండిమిరియము. 

గ్గ న ల నూంసపుముక్క త టూరక్ (పా.పు) వెలిగారము, 

కండ (టం ఫస ్ర బోర్నా-డ్నా(హ్ ముంచు 

యమ బవజకొా(పా) కారణమువ-బేత-వలన ట్క నాన్ఫుట్టతడుపుట, 

యడ్రష్యూల బోరు (హి,ఫు)) బరువు-భారము. 

లప్రహా్యో బూమ్్సు (హి.్యక్ర్రీ) తెలిపి ఆలోచన 

-ఏీట్టాటలోససగినముచూచుకొనుట, ఏడుపు 

కథయొక్యా్యయాుత్తర ను, 

క భయద బూ సలుగువ్వల్ (హిత్రీ) 
నిడంపుకథ,- 

అలశిమంల బోరయ్యుల్ (హీ) ఫారమయొను బరు 

వెను సూక్కుమెన, | 

ములు బూర్న్నూూ (హి. తెలియుట్ట్యు 

వీంచుట్క ఆలోచించుట విడుపుకథ 

విస్వుట, 

భూ బోచ్ షై. య “వంసలి, ర 

గ హూదడ్. (ఇ౦. క టికవాడుం 

ఆ క లి 

ట్టువాన్క గాలితో గూడినవాన్యజల్లు వానజ 

బ్ల్రవద్ష మ్యువిస్తారమ్పుసక్చుద్ధి. 

0) హినరికొ 

ఏ బూద్' (పాత్ర ఊనిక్సి స్తితి. 

లజిటంప్యభాబనామ్ (పొ నివాసమ్యు 

ట్ నికి, 

[ఏ9 బోబా(హి) దుర్చలమైన్క దిటవులేన్సి 

'ప్రూత్వపిరశిమై న, తెలివిమాలిస 

లల బూజార్ (ప్రొావాసనగల 

ర త్య) బోథ్ (పుబోధక్షూనము. 

బూరా(హిపు) )ఖండశర్కుర్వ క క్రైపొ 
డ్రిభూర్ష్మము. (గోతాము, 

(ఇం బోర(హీ పునోన్చె సంచ్చి బోళిక్సు 

(1 (0 వారా(హిిపిచ్చి, వెళ్డ, వెడ్డి, 

(ల్ల ఆ బోరియా(హి.పు) తాటియాకులచాప 

యత్య్లు బూణఢా(హి. సక, వృద్ధు- 

టి లీణ బూడీ(హి. శ్రీ ) ముసలిద్పివ్చద్ధు 
(సారాయి. 

(పాఫు) బియ్యపు 

"రాలర | 

న 
లే బీ బోళ్నా (పొ, పుకోంత్కివానరము, 

ల ్రీన్యాలో తా బోస్-స (పొంపు) చుంబనము 

ముద్ద టత్వం్వలప్రు (యల ల్ 
సవాజే-బోసాకినార్ వ ముద్దులాటి, 

న సయ. త్రీ) వథిల్యము 

ఫాఠకరికముతముయము, తీ.ణమ్చుజవుకుదనము 

నా బో సీద [(పొెశిథిలమైన, పాఠపడి 

నృ చెడిస్కజీర్లమైన. 

తడి స భోగన్ బంద్ (పొ.ప్లుమూటి బట్టి, 

న 

(॥ ల బూక్ క(్రైబూరగ, కొమ్ము(ఊదునడె. 

తి ఖల బజూాకలవవాః: (అ, ఫు) )ఊసరి పెల్లి- 

ట్ర 
చిత్రవిచి వివి (త మెన-నానావర్ష్యమైన-ముక్టునల స్ట 

య బోక్ (హీ. ప్ర పేకపోళు. 

బీ హొల్ (ఆ,ఫప్రుమూ(త్రమా, 

లో ఖీ భోల్ (హి.పు వచనముఎమాట-ఖఫేపు 

ఇము; పదము బెప్పు. 4 టం కఫావాలా 

(ఊఉ) జయమ్ము 'నూట పైచెయిగానుండుట. 

లఎయాలణాగాల్ (హింత్రీ) సంభావ 

ణము-ప్రసంగము-మాటము దృటలు-వర్త్యనము 



త 
100) 

య ఈ 
బజెచ్వుట్క ఎ ౮) (తా మాన్నా (హ్, 1 

తి పాడుచుకుం 

ప చాలా “హి, బొసీనోటి-పండథ్లులేని, 

(ర్క) బోల్తా (పీ.పుజీవము-(ప్రాణము-మా 
ఉంతారి. 

టం బోల్నా (వ పు) మాట్లాడుట . చెప్పు 

ట-అనుట-యైైయాట_వాగుట-ఘలుకుటు. 

తాఖో బోలీ (హి. శ్రీ) భామణ-భావ-మా 

టలు ఏలాముపాట-జెప్పు- ఎత్తి ఫాడుపు, 

తోటే టాజాలోలీ హి) ఎత్తిపొడు 

పులు-బెప్పులు- పరిహాసము. వేశకోళేము, 
ల బూమ్(పా,పు) వె )) పెద్దవ్ విస్టా-గూబ-భూమ్వి 

“సేల్ర, 

ఎఎ బోనా (హీ) విక్తుట-మొలవేయుట. 

౮ వానా (హ్ పొట్టి- _-కురముచ -వానునుడు. 

(యూ ఖీ బూంట్ 

టువ-పచ్చి కాయధా న్యము-పచి స శనగ కాయి. 

తు అ రయ న్ (బా,ఫ్టు, పొట్టిసజ్జమ-త 

చ బూంద్ పె బిందువు-చుక్క_, 

(న తుంపిళ్టు. 

పయ(  . వా 

బొట్టు-చుక గాల పట్టు 

[ఎ బూందా(పా.పు) కుట్మలము-పద్యునైన 

“ము ఫకాయ్య వెన్ను. 

తటి బూంవీ (తఈ' | వానచినుకులు-రాజ 

స్తాన దేశమందలియొకసంస్టానము శేరు (శే 
_ వ్యమెనకటాకు.లడ్వములకైన పీిండీతోకా 

ట్రైనబొంది. 

క వౌంగా (హి.ప్రు మూఢుకా అవివేకి. 
మ చ. “కాం ఫు) వర్తక ఏద్యుఅప్పిచ్చు 

వాడు, స్ట బోణి, 

ళ క్రి క 7 

యూ బొద్నాా (హె. తత్త). (ప్రధశువిక్ర 
టు బోయ్యా జ చిన్న తట్టబుట్టి. 

4 ధ్వా్రబోయామ్(వి = ప్రుపింగాణీబుడ్డీ జాడి, 

(యున్ల్యభలాబ సియా(హీ)ి వదరబోత్యుమాల 

వ్యాధిగలవాడు, 

౧) బవ (పా) మరిచ్చిమేలుతరమ్సు 
క ల ఇఫడ్రులాబూదీ(పాొ) వేలు, త్నేమము 

శ4ఎబ(పొతో న 

(ఆ బహాగపా.న్రీ (మై) వెల మూూల్య ము. 

యీ (ఈీ భా హీ. శ్రమ అన్న భార్య. 

లఎ(శి ఫాస్ (హి. క్ర్రైైఆవిర్పిపాగ (నుట, 
టృ (ట్ర భాహ్నా హైఊహించుట్ట అనుకా 

టా భాత్ (హి.పు్రుఅన్నమ్ముపొంగలి. 
దొ(ట్రభాట్(హ. ప్రుుబట్రువాడు, పాటకుడు, 

(జ్ర ఛభాటా'హ్. -పు](ప్రవాహమ్ము సముద్ర 
న. యి, 

సి ఛాజీహీ.్ర్రీ )కళూళు శాకముుడాన 

ముభోజనభా సమ్తుతోడిప౦ంపీన భోజనము. 

లే బహాదుర్ [పా] “హరుడు పరాక్ర క్ 

శాలి పోశి, 

| ఎ (య్య బహోదురీ "ఊ) ఖేరస్టిము-గె ల 

ము-నుగటిమి. [సము. 

లఎ ౨ (ఆ ఫాదూం ర్ కీ థా దపవదూ 

1 విహార్ [పాత్ర (న్ హారము -పిలాస 
, నోదము 

| (ట్ర బహార్ (సా క్రీ) వసంలటుకువు, దశా 
వనముల ౦వ అలంకా సము సలు 
-ఆనందము; కాంత్వికళ ;నవీనత; ఫడాట్లా నము, 

, (ల భా ర్ [హి పు] ఫొరము-_ బరువు. 
లీ ర బుహోారన్ [(ఫ్ం, ఆ] “వెట్తా-కనన్పుం 

“ఏీప్టము"వై వెంట. (ద్బుట. 

(౧) (ల బుహార్నా [ఫాం] చిఘమ్ముట- 

పొరకళట్టు, 

ళు అ ₹ెరీహిిళా!ః మైన-బరువై నసెద్ద- 

లాైన-గొప్పుబిస్టరైన; వెలనల్యగ ట్రిశుద్పు 

గల్యదిట్టమైన్వ స్టీర మైన;గంఖీరమైన్యబలము 
- గల్పముఖ్యమైను (ప్రధానమెనుకస్ట్రరర మొన 

ఎక్ రిసమైన, న. తు ( -భర్క్లమ్్ 

“బపు మకొక్ట్రం 



పట్ల 101 
లాం ఆ 

[(హి్వినంభఖీన మైన-ససానముగల్యమ ేచ్చు 
డగు- పెద్ద మనిపి,...కులీనుడైన; బలి సీ న-దొడ్డ. 

(ఆ కాడ్ (హి,ఫు పెద్దపాయ్యి, నెగడ్సి 
దాల్తికుమ్మ్యు, ఆవమ్ముబట్లీ గాడిపొయ్యి, 

యఖ) (ఉ-రనోక్నా (హీ-పు) ఆన 

ము కాల్పుట్క బట్టీలోకయైకంప వేయుట, 
నీచవృత్సిచేయుట. (యాలి వెల. 

సట భాడ్(హి.ఫుభాటకముపణము వెల 

8) భాడా(హి. పు) ఛభాటకము చాడుగకూ 
ల్హిఅథ్రై, వేతనము. (హిందీఫెవ.. 

ర(ద్రు_0య (్రభాపా_కా (హిత భావ 
యట్లు భాన్ (హి.పు) భాగ్యము ఫాగము; 
రా౫భేదము. (ద. యటట్రుయ: 56 

ఆలా ణఘులాంకాళ్నా. హీ అదృన్స 
ముపట్టుట్క వృద్షియగుట. 

శో ఖ్ రు 

యయ్రిభాగ్ (హింత్ర్ర్రీ పరుగు ఊరుకు, 
యట గట్టు భాగాభాన్ (హి ఉరక 
లాట్స పలాయ సము, పారిపోవుట. 

స(త్రభానడ్. (హిం ఉరకులాటుపలా 
యి నమ్ము 'సంభమమ్ఫుతత్తర, 

తట్టు బాగ్నాహిపమాత్తుట్క, ఉరయకుట. 

ఎ) భాల్ (హా.్ర్రీ) చాణపుములిక్సి బళ్లె 
ముయొక్శ_ ఉక్క బద్ద ; నొసల్కు ఫలము, 

ఫట ఇలా (హాంవు) అత్తలమ్సు కుఠతమ్ము 
ఈమె. లల ఉ్ర -బగ్బార్ హి) ఈకె 

వాడ్సుబల్లైిపు బంటు. 

౨౨ (ఈ భాల్యూహింప్రుఎలుగుబంట్స గుజ్జైల 
గంభలూకము. (కాలము, 

బ్ర విహాన్ (హాం) , ఉదతయమ్ము (ప్రాతః 

(ర భొనా(హి్రి మనోవాగమగుట్ట ఇష్టను 
గుట్కుమునస్సుకువచ్చుట, రుచించుట్కతగు 
టృ ఒప్పిదమగుకృకాాత మగుట. 

౮ బహానా(హీ) పారించుట, "ెర్బ్పుటి; 

నీటకలుభుట, వృథా జేయుట; చొకగా 

అమ్ముట 

ల ( భాంప్నా(హీిపొడగాంచుట, "తె 

లియుట్స ఊహించుట్క భావించుట, (గ 
వ్ాాంచుట్రం 

యాత (ద్ర భౌంత్ (హి. శ్రీ) భాంత్కిభంగి, 
రిత్కిలీవి, 'తెరగ్పు విధము (ప్రకారము మైఖర్కి 

నా భాంటా(హిపువంగవెట్టువంకాయ,. 

యుట్టు ఫౌంజా (హి.ప్రు భాగినేయుడు, 
"మేనల్లుడు. 

౮౧ 

లావా (ట్టు ఛాంజీ(హీ. శ్రీ భాగనేయురా 
లు మే నకోడల్యఆట౦కమ్ము అభ్యంతరము. 

ట్ర ఏ నవ (డు మార్వాహ్రిఆటంక 

"పెట్టుట అడ్డము కొట్టటం 

(ట్ర ఛాండ్హింపు భాండుడ్కు బట్టువా 
డుహా'స్యగాడునటుడు. 

3 (4 ఫాండా(హి,పు) భాండముకుండు కా టీ అద్దు 9 (వా,ప్పుభె తస. 

గ్కుగుట్టు రహాన్యము. జ్ర [0 (8 
-ఫూట్నా (హ్రికుండపసలుట్టగుట్టుబయ 
లుపడుట., 

టాటో జ్ర్లు ఫెన్మతీ (హింత్ర్ర్రీ  కనకట్టు, 
మం౦(త్రశా స్త్రుము, గారడివిద్య; (పు) గార 

డివాగడు మోసగాడు, 

(ఎట భౌన్నా (హి ేనుట్ట మెలినేయు 

ట్వ(తిప్పుట్వువల్లించుట, 

లే బవోన (పాప టొంప్కు “నెపమ్యు 

మివ, కారణము హాతువ్హుకల్పనృ కపటము 

ఎవెరంూసము, (నెపగొండి మోసగాడు, 

టన ం్ట్యుమితకత్రానోర్ శాజఆ్రా 
9 (త్తు భాన్ [హా,ప్వు ధక, వెల ఛావమ్యుథర 

తమ్యూకులుకు;ు ఫశాంయల్యు_వ్రెఖర్హి స్టితిగతి; 

మాహమ్యువలపు, (ఏ (యు = (క్రుంబ తానా 

అభినయించుట, (దల్యవజద, 

౨ బహావ్. (ఫి,ప్పు (ప్రవాహముపారు 

భ్రాఖ భౌవజ్ (హి. శ్ర్ర్రైవదినె[మరదలు్న 
లో గ్ (డి భావీ6 [హిృా కానున్న ద్కిరానున్న ది 
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లాట భఛాయీ[హి.ఫు](భాక -సోదరుడుం 

తోబుట్టువు-సంగాకళాడ్పు చట్తతే(య్తు- 

బండ్ [హీ] స 

సులు. ద్ద ఆంయాలో ఆ 
టా [హీ] (శ్రాతృ త్వము-సోద 

రఫౌవము. 
(ట్లు చిహాయీ. (హి్య్య్ర్రీ]. శిశువులకు 

న్మిదలో నవ్వించునట్టియా ఏడ్చించునట్రియు 
మా*ంలుచెప్పు దేవత,  (గుప్పను వాసన 

యయట్హై భబక్ (హ్, తు] భద్రను మంట్క 

కట్ల ఛబ్కా[హీంపు న న 
'మెడబుడ్డీమంట-సెగ లేక ఆవిరి గిన్నె 

కోరంవాసన-గబ్బు-ఆ(వాము, 

ట్లు భబక్నా [హేినుండుట -*కాలుట 
తగులబడుట్వ కోపించుట-ఊడుకుట్ట అర 

చుట-మండిపడుట 

తోలి భబ్క(హి. శ్రీ )నద్టింపు, బెదరింపు.
 

దృఖజ్రుభబూత్ (హ్రీ ]విభూతి-బూడిద. 

యయాతి విహూాబూప (పొ. త్ర] "చేంలు. 

"క్షేమము. 
ర్త ఇ₹బూనా (హి,పు] జ్వాల-మంట్య 

(ప్ర కాక్ ంచెడు-అంద మైన. 

1 ఉఖి ఛపారాహ్] అవిర్తిపా 

టు: వేయుట; కాపడము మోసము. 

యంట్ర్ర బహుత్ (హిబహ్యుమిక్కిలి, ఇవాల 

అెసేకము, సేనవెేేపముుఅధికము్మసమ సద్ది. 

(యజ్జు ఛత్తా (హి.ఫపు) బశ్తెమ్సు చారిబశత్తెమ్యు 
బుత్తి చద్దిఎక్కు వజీతము, 

దటి బహుతాన్ (హిత) విస్తారమ్సు 

పున్కజలము, ఆధిక్యత, సమ్ఫుష్ట 

బ్రయణి బుహ్తాన్ (అపు నింయృఆరోపమ్ము 
అపవాదము, (ఉత్త మము, 

బి చీమ్లర్ (ప్రొమేలుకర మ్యు (శ్రేస్టతరమ్యు 

గ ఆవిరిపట్లు 
ర 

య్ బివ్హానీ(పా శ్రీ) వేలుకల్యాణము, 

గుణాధికము 

(యడ భుత్నా (హీ.ఫుుదయ్యామ్సు భూతము, 

(ట్టు భుత్నీ (హి శ్రీ) కామినీభూత ము. 

| “ర భ్ శ్తీ(హి. క్రీ) ఆదరింపుభోజనము. 

(దయకు భతీజా(హీ.పు(ాతృజుడు సోద 
రనికొడుకు.ఫార్య్ర్య, (సోదరునికోడలం. 

లీ ప్రకట భతీజ్ బహబూ(హి (భాతృజుని 

ఎఓం!ఎ భా ఛతీజ్'చామాట్. (హీ) 

(భ్రాతృజయొక్క- భర్త, సోదరునియల్టుడుం 
టోవానత్తు ఛతీ జీ(హి క్రీ” (థాతృజ్బసోదరు 

నికూతురు, (లిచాలామటుకుం 
[చయల బహులేరా(హీ) అనేకమ్సు మిక్కి 

యెర్ర భట్ (హి.వుగుళ్చూ బొరియకలుగు; 
ఆవమ్మ[పాయ్యి, ఒట్టీ; (పొయ్యిలోనికాలి 

న ఎజ్జనిమట్ష్రిభట్టు (వాహ్ముణపండితుడు, 
లు 

తట చుట్టా (హి.పు మక్కగోన్నకంక్తి 
వెన్ను, 

౮ క్రై ఛభట్కానా(పా) (శ్రమింప జేయుట 

(తిప్వుట య. మాఫ్రట; మోనముబే 
యుటు, 

యు ఛటక్నాా (హీ) (దిమ్మురుట, తప్పు 

(త్రోవపట్టుట్ట్కభమిం చుట్క పెదకుచుతిగు 
గుట, 

( లాటనద్తు ఛట్బీ(పింల్ర్రై స. కుచా్రమ్చు చను 

మనం (ఆవము. 

(ట్ల భట్టా (హింవు) సున్న ఫుఆవము పెద్ద 
ఈత భమె(హీ-శ్ర్ర్రీబట్టువానివృత్సి ముఖ 

న్ స్తోత ము ఇ-చ్చకములం 

యట్టి ఛట్టీ(హి-(త్ర్రీ) గాడిపాయ్యి, ఆవమ్ము 
బట్టీ ఇాకి పొయ్యి (వు చచ 

ఖానా (హి ఒట్టలు ఉడక బెట్టుట్ట(-చలు 
వచేయుటకుం) 



౧ ట్లు 

1 లు భటియారా(హి.పు'సత్రము చాడ్సు 

వూటకూలళ్ల వాడ్రువంటల వా డ్డు రొశ్రుల 

వాడు, (పి, బ్ర ఖానా (ఉఊ) 
వూటకూళ్లీయిల్లు "లేక సత్రము, 

భి భుజ్ (హింత్త్రీభుజమ్యుప్రక్కం. 

యద్ర బవొజత్ (ఆ,క్ర్రి) సంతోషము, 

బ్రవాట భజన్ (హీ, పుభజన్యవూజం. 

టయట్టు భజ్నా (హి ఛజించుట్క వూజి 
చుటజపించుట. 

అయినాడు భుజంగ్ (హీంపు) బుజంగము, 

కయొతి భుజంగా (హింఫు) దూబేకులపిట్ట, 
మిక్కి_లినల్ల నిది (మాల కాకి]. 

యడ భీజ్వానా (హీ పంపించుట్ట పంపు 

నట్టుచేయుట. 

(ట్ర చుజియా (హింస) వండినకూ ర 
ఆకుకూరలు, వేముంచినబియ్యము (సత్తువే 
యుటకు, 

గిత్త చుచ్ (హిిసిద్దీవాడు; మొద్దు కుంకుడు, 
"కారయనలుపువాడు, 

(య ూట్ర భుదశ్నా (హీ) ఆశ్చర పడుట, 

టచ్చకొనుట్పదిన్ళ్యమచెందుట. 

ద్తాట్లు భిచ్చ్నా (హ్) అణగుట్ట మణగుట. 

నలుగుట్కముడుచుకొ నుట్ట వాడుట్క సిగ్య 
పడుట, 

ళు 

ఎట భెడ్డా(హి) మొద్దుువికారస్వమాపముళ 
లృబలిసీన మోటు; జెలివిమాలిన. 

ర్ ఎత్తు చ దాకా(హి +ప్రుదబ్బనుచప్పు డుం 

|) ఏల్లు భర్రా(హి-ఫు) ఆసభతిథులు, (ద్వాద 
శిద్వితీయృ సప్తమి ముండసము. 

ఏ భర్ (హీినిండ,అంకత్కపోంతము,* ఎడు)! 
ప్రత్యయార్ధక మును, 

క్ భరా (హీ) నిండిన పూర్ణమైన. 
| 1జ-పురా (హ్రీ పరివూర్జమైన సిరి 

సంపత్తుగల, 
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స్రు భజ్చా(హీ) ఊాట్రేకముపాల్తక్సావామా, 
మో'సమొటక్కు,బుజ్టు(ధ్వని]. జ్ 

(4 ఎటో (హి ఇవిట్సివినరాని, న 

రేసు భరాటా (హి,వుబుజ్జనిఎగురునప్పూ 
డంంచూడు, (1 ( 

త్ర భరానా (హీ) నిండింయట్టనించుట= 

౨ఈ ఛరావ్ (హి.పు) పూరణమ్మునింపుడ్సు 
పట్టినంక్క భర్తి. 

లో సఖి భరాయి (హీంత్ర్రీ) నీంపుడ్కునిం 

చుట్టునీళ్లుపోసినకూలి. 
తు భుద్భురా (హి) కరకరలాడెడ్సు 
పొడిపొడిగానున్న ,. నూకలునూకలం-గానున్హ 

ఏంట భుద్చుకానా (హీ గుష్పుట్టు 

చక్కెరమిరియపుపొడి మె! బేనిమోద్ననైన 
చల్లుట. (తలేని. 

ఎవతి భర్పూూర్. (హీ) పరిపూర్మమైన్నకొర 

యు ఖ్రభరత్ (హిపు) రాగియు సీసముకలసినలో 
పంము్ముక 0+చు, 

జ్ర భుగ్రా (హింపు) బజ్జ్రిపిండి మిరియము, 
త్రూటు భర్తీ (హిం్ర్రీ)ఛూరణమ్ము నింపుడు 

-వూర్హిఛర్ని బరువు, 'మోతృకోలువు పెట్టు 

కొనుట సంచయము ేర్చుకొ నుట;పనికినూ 

లినవస్తువులు. 

టీ త్ర. భరతియా (హింపు)ు కంచరవాడంు, 

ట్రయి ణి బహర్ హాల్. (హ్రీ అన్ని విధము 

లన్ఫు ఏవిధముస్ననైనను, ఎట్టయినను, సర్వ థా 

యయ్యేట్ర భక్ (హొ) భ్రప్రమైననీ వమైన, 
పార్చైసు చెడిన, 

అయయ , ఫం) (౨ ్రబహార్ తౌర్ __ 

సూరత్ -ఎేఫ్ (ప్రొ చూడు, బ(యిా్ల 
ఉలి భరమ్ (హిఫు) ్రముృఅినుమవూనమ్సు 

సం జేహముూకలవరన్సు-చిక్క్యపొరపొట్యు 
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శ యయ్య) 
ననన ననన 

నమృుకము విశ్వాసము బఈగంవసము ంపరుపత్సి 

మర్యాద మన్న నృ గరవము, 

డు-గాడ్సు గింజలు వేయిలచి అమ్మువాడ్యు 

న్యా లవాడ్వునల్లనివాడు. 

్ర ట్వాజ్లు భర్మార్ (హి విస్తారమ్మువుహ్కుం. | _్వ స్య భడక(హి. శ్ర్రీిప్రకాశము, మెరుఫు, 
లమ్సు సమృద్ది, అమికతము. 

టట్లు గ్ర్మానా (హ్) బుద%రించుట, 

మోసము౩ేయుకు (శ్రమింపచే కేయుట, 

్ఖ! ఛర్న్నా (హి నిండుట్ట చూలగుట, 

అచ్చుకొనుట్కతీ రృుట, నెర వేర్చుట్కచేయు 
టృపుండుమానుట్టు నించుట్ట అఆచ్చుట్టదండు 

గయిచ్చుట్క అప్పుతీర్చుట్క అనుథవించుట, 
పఫురికొ ల్బుట ఆప్పుబుణ ము. 

యాతు బహ్రూప్ (హీ,పు)ు బహరూ ఫు 

ప. “మోసము, 

తీ నా ల బవాూరూపియా[హి,ప్వుబహురూ 

పులవాడుం 

(ట్య శు భనోసాహీంపు]) బదవసమ్స్ము ఆ 

సమ్మాక్రమ్ము ఆ శ్రయమువి శ్వాసము స్ట 

రగ్ర బ(ా[పా.ళు | భెాగముపాలు; ఆడా 

యమ్వులాన్లము ) అదృష్టమ్తుఖా గ్యము, 

ఎట్లా ప్రరేటం ర్వెల్ల-మంద్ -వర్- 

యాజ్ (పా అదృష్టవంతుడు భాగ్యవం 

తుడు 

ఆణి పీ పాత్ర వంటిది దైంపిట. 
నుడ (హీ. క్రీ ]కందికీగ, 

ఆనే! ఫట భడాంస్(హిటన్ర్ట్ర్ ఉన్మమ్సున 
నే ఎలివి రి ; ఊాకస పగృ'స్పర్థం 

౮1 క్డానా[హి్విక దియించుట, కలుపు 

టృకూర్చుట్సకేర్పుట, 
లా ఎటో (టీ భిడాయీా[హీ. క్రీ తావక్కు చా 

డికదియుటసంభయమూాగము. 

యంజంఖ శడ్ఛడియా' (హీ భేలుడుు ని 
ప్కు_పట్వి మననులో కోపముంచుకొ నని 
వాడ్తుమనసులో మూటనిలవనివాడు, 

(వార్వుప్టునేతు భడ్ భూంజా [హి.ప్పై జ్ర 

మిశమిట్టుజా్యలృకో పము, చ్రైథవమ్యు (ప్రద 

రృనముడంభమ్ము 

ఏ కశ 
రికొ ల్పుట్ట భయ పెట్టుట, ే పుట 

యు భడక్నా (పిెకుంకుట, 'చెదరుట, 

ఆదరుట్ర భయ పడుట్ర, కో పపడుట. 

లత ంద్రు భడ్ కేలా[హి) _పకాశమానమైన, 

మెరసెకుు తళతళలాడెడ్రు సెిదళరెకు, 

ఆంద మొనుజాంగలము , 

. భ్డ్యా వార్ష (హీ) క దియుక, కలియుట) 

హందంతు దా గోటు పాషా డుట, తౌారుట. 

థ్డ్. కానాయా] మంట "పెట్టుట, ఫ్ర 

స. + భడ్వాా (హి పు]మంమెనగాన్సు తా 

ర్ఫువాడా, 

టల ఖు భడిదేనా [ ఫాల 
* (న సొన 

ర ర్ట బే లైలా సడియా 6 బేనాా టు. 

లకుఎగున "సేర్పుట్టవిసికించుట్ర 

ఆతు ఈస్ (హి.ప్పుపొట్టు, ఉముక, 

సం యిట్తు భుసాళూం[మీ )ఘాటులీనిఫా గాకు, 
(యుర్చులలత్తు ఫస్ చుసా (హా లనలసనలా 

"'డెడుః [| గాతినుట, 

టయుస్లు ఛసక్నా(పిాఎజారివడుట ; అమితము 

0 భసక్కూ (హీ. శ్ర) తింఎఫోనక్చు 

రంకుది, (షీ (ఫ్ర) ” జాయిు, 

యుత భనమహీధస్మము. యు (త్తు - 
యేయిద్రు' భొుసండ్ (హీ హా) “తి కాయుడదు, బలసె 

అ న 

యజమ బిహివ్స్ (పా. క్రీస్వద్దము. 

ర్వెసంర యయ్య.కాేవ(పొ) చాడి 

మపండు. హంతు 
్ట యి యో యాయా్రన కు 

(మీ(పొభోగ్ర్ర్రీలం 
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ఎం లలు 

యష్ల్ర చిహిప్తీ(పా. శ్ర్ర)స్వర్ద సరోస్పడ్గ 
వాస్సి నీల్లీవాడు. (దగ్శిదుడుం 

వ్రుకటు భికారీ(హీ. పుబిన్చ గాడు, రిక్తుడు, 

టక బహాూకానా (హీ) భంమింప జేయుట్కు 

తప్వుతోరివపట్టించుట్క దుర్క్ఫోధ బేయుట, 

పురికొల్పుక్సు మోసమువేయుట్స శేపుట, 
వయచుట్టువంచించుట. 

యై ం-[9 క్యూ) బపా కావా-వలణ్ 

మోసగింపుటక్కు,(ట్రమ, 

యిచ్రు భకత్ (హి.పుభక్తిల్బభక్తడు, 

లామా కి హింశ్ర్ర్రీభక్తి. 
(య యు ఛుక్ రానా (హిదుగ్దంధము వచ్చు 

టృగబ్బు లేకగవులుకొట్టుట. (గెలు, 

యు భక్ రాంట్ (హిదుద్దంవమ్యున బ్సు 

(యు భిక్షూ (హి)భిమము,బిచ్చము, 

కంయత్లు భిక్నుంగా(హీ.పు) బిచ్చగాడు 

దరిద్రుడు. (గతిలేనివాడు, 

(ల యట్టి భిక్ మువా(హీ.వు) నిష్టదర్శిద్రుడ్సు 

(య్ర బహాక్నాా (హీ) భ్రమించుట్టత్రోవత 

ప్వుట, మోసపోవుట్క్యుకలవరపడుట 

(యట్త ఛున్నా (హ్రిపొాడవబడుట్ట గుంచ్చుడు 
పడుట. 

వడ్లు ఫకుఆ (హ్రిఅవివేకి, తెలివిమాలిను 

(యయ్యయత్రభకోస్నా (హి)దిన్యమింగుట, తినివే 

యయముతు. 

ఎక్కు ఛగానా[(హీిఉడించుటృపాగనొట్టు 
టృ వెడలనొట్టుట్ట పురికొ లిపిఎత్తుకొనిపో 

వులు, 

కు ఫెగానా(హిితడుపుట్టునాన్నుట. 

యాయ్టు సాత్ (హి.ప్రునటుడుుభిక్తుడు, 

౮ యష్టుచు గ్రానా(హ్రినెరవేర్పుట్సు తీర్చుట 

వేయుట తుదనుట్రించుట్కపంచుట్కై అను 
వవింపచేయుట., 

యు. చుగత్నా (హిభోగించుట్ట అను 

(హింపు 

వించుట్టతీర్చుట, చెల్లించుట, 

మా యయ్యు భగతియా -భనతీ(హింపు) 

నటుడు ఆట కాడు నృత్య-గాడు, 

పట్లిన ధాన్నుము, 

జ నే 
ఏడు సహ్ర(హి.పుపారుబోతు,పికికి. 

ర భాగ్యా(హీ పు)గోచిగుడ్డ, కాహాయమాు, 

బగాల ఛభ్య్వ్యూన్ (హి. పుభవయడుు కాపి 

యవన(స్త్రము. 

టు లు భగవతీ (హిం్త్రీ) భగవతి, దేవి. 

1 యై. భగోశా(హి.పు)సారుబోత్పుపిరికి, 

యు ఖిసోనా(హీితడుపుట,నాన్నుట. 

లయ చక్రీ'సపాంస్ర్రీపసలాయనమ్ము. బుగులు 

యు ఛభగేలా (హి) పరుూాత్తువాడుపరువు 

లేతు భల(హ్రిమంచి. 

తో (సం టత్తు మ న్సాయీా(హీ్రీిమమో 

గ్యతృమ౦చితనము. (రుడు 

లశ ఖల్ (హిపు ఖిల్లుడు: కిరాళుడ్కు మూ 
టం భలా(హీ,పు) మంచ్చి "శేమము, చులు, 

మంచిది యైనయో గ్యమైను అద్భుత మైన, 

అపూర్వ మైనం రయ లీత్రుచంగా (హీ) 

నీరోగ మైన్యగట్రిముట్టుగాఉన్న దృఢ మైన, 

కట్టు బహాలానా(హి్రివినోదపర చుట్టు ఉాళ్లూ 

సపమచుట, ఏమకు చుట్ట మరపీంచుట్క ఉ్లూర్త 

డించుట్స బుజనరిం చుట. 

లేడు భలానా(హిి మరపించుట్టు ఏమరుచు 

టృ (తోవకప్పీంచుట్స “మోసము కేయుటు, 

బుజగరించుట. 

14 టట్లు భులావా(హిపు) ఏమార్చు, మోసము, 

టక్కు 1 ట్రం బహ్లావా (ప _పుుమనెరం 

జనమ్ముపినోదము, 

లేఖ కేలావా6 (హి.పుజీడిగింజం 



వ. 
ళల 

లాటి 

తల్ల ఫాటాయీ “హీ, (శ్రీ) మంచికనమ్ము 

“చలు కేకుము ఏపారసు అందము 

నర భుల్నులానా (వా. వేయించుట, 

మ సి! 

మ! ద్ర భులస్నా (హీ) “కాలంక్రీ )(నేలుట, 

మ. కమలుట 'కాల్చుట్స (చేల్చుట్సు వే నే 

రు కరలటి 

య! 

న్ త్తు భులక్క_డ్ (పీ 

య. "త్రెఫవి రన 

యి జ 
నన్సీ-మన్సాంయా (హీ., శ్రీ) సజ్జనత్ప 

'సంఖాబితత్వము, 'సళ్యతృ మన్యాద్భ పెత్త్రేన 

మ్చుమంచిశకనము, 

ట్ర మ మ “హా ఊల్లాసముగానుండుట్క 

వినోదప మక్క్పురంజితమగనుట, సంతో పుమ॥సథతుం 

ల్లీ బస్హ (ఎ మం కర తౌణమ్ము చే పత్సివెపము 

య. తొడుగుకొ 

నుతోలు ౫ సత్తు వెన్న య క్ ర్ు, 

వో బక (హ్ || ప్ర 'చృడమ్సుచిన్న 

వ మమప్పగలృఅజా 

ఎద్దులబ౦డ్. 
క ఇ మై లై నగ బక్తాయా. (హిం) చోయనాడు, 

కచ్చడముతోలు వాడు 
గ్. భె న న. 

న య టు నమకూ 
డుట్ట దొకకుట టృసంాప్తహుగుట. 

చాయా గాభ -పహుంచానా(ఉ) సను 

కూర్చుటు.సిద్ధపరచుట్ట 'తెచ్చియిచ్చుట, 

సుం అణా 5 (సాాజకరికొకమ ంకూడ్సి 

కలిస్, 

రండు గంటా కా (హింపు వెద్దకమూట్క 

బెంగ ఒజంం జ (మిక్కిలిబ బలిసిన 

ప్రాసీంద్రు చంబూ (హి, త. 

పయకి భంల్ళీరీడీ (హి. శ్రీ) 

134జ్ర భంఢార్(హి 

ఆకుచిలక, సీతాకోకచిలుక. 

బ్రా బహ్యాన్ (పా,పు) పొరసీఠకల పదునొ 

కండవసౌారమాసము, (దక్క_నులోమాడవది) 

లాలీ చివాన్ (హి.పు విత్తవపుగింజ, 

లీ బహక(హి.శ్ర్ర్రీఛభగిని ఈ *డబుట్టినది, 

ల బహ్నో (హ్ పామట్క కారుట్కవీదుట, 

జరుగుట్వక రుగుట్టపాడగుట, (స్రవించు ఓ. 
అం 

లడ్రి భున్నాా (హ్రీ (వేలుట: (వేగుట్టకా 

లుటరూపాయిలు ము మారుటుఅసూయ 

పడుట, (వరున, 

ట్ధ్యట్ర బహ్నాపా (హి,పుఅక్క వెల్లెండ 

లాటీ ఛభున్నాస్ (హీ్రి వున 'గసంజ్క ఏను 

సనుకట్టి వేయుగూటము. 

ట్టు ₹ునానొా (హి వేయించుఓ కం చూలా 

యిలు “వెం[1మాహ్చుట, 

టు కన్నానా (హా) చెవుటుండియలు 

పడుట లేబ్ గింగురునునుట్కగిమ్ముపట్టుట, 
శా ఈ తాల 

యతో 1 ర్రా నే కు భునాయి-ఘన్వా 

అరా (హీ ఆ”) (ల నవు దుక ప్ర*ట్ చచ్చు 

వక్తమ్సు మాచ్కము, 

ఎ సయంఖై కంబోడ్నాా (హి పంధ్ధ పెరికి 

తినుట్కది" (మింగుట్టకొతుకుటు. 

గో ( ఛన్సన్ ౯ న వీ చ మంనన (తలలు! - న్నా (హిిఈగలు'మె॥ టన 

ముసరుట, రుమ్మునుట్కముక్కు నమాట్లూ 

డుట్కఅనునాసికస్వరముతోమాటలాడుట. 

యెన్ స్రలభ్ర సిన ఫినాహు్ (హీ. శ్రీ) 

రుుంకారమ్సు యొన్మునుధ్వని; ముక్కు_న। 

మా్లాడుట,. 
యఖ భన్ టైర(హ్రిమిక్కిలి వే ముగా 

పరుగెత్తువాడు, చేశవంతున్సు ఒక పిట్ట, 

(ట్టు ఛంటా(హీ.పు్రువంకాయ. 

స్ప్రు డ్యాగాణమ్ము ప్రా 

ట్రుఫెండా గారమ్సు బంజారము, 
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డించుట. 

వాస్తు భంవర్ (హి.వు జలావర్తము, నీళ్లసుడీ 

అ) యమ పట్ర-బాల్ (కూ) (ప్రపంచఫుచి 
ర్కులం, (మ్మెదం 

సట భౌతా (హీ.ప) భ్రమరమ్ముశ్రు 
టాోస్యూంజు భంవర్ కలీ (హీ జంకువ్పుల 

1, ఏప్ర భండారా (హ్.పు) ఊగగ్రాణమ్ము 
క్షా ట్రు'సన్యాసులసంతర్పన. 

ఈ 34 భండాకీ(హి,ఫ్రు) ఊఉ(గాణమువా 
డ్కుక్రా ట్టు పెత్తనదారుడు, 

1) ఎ రంట్ర్య (టు చదు భండ్ సాల్_సూ 
రాహి. క్రీ) న్యసందయమ్ము బండార 
ముకట్టుగడబేసీనధాన్యము. 

హ్ న్ వ్ర మెడపళ్రైడు పలుపు. చేంట్రు భండ్ సా (హ్.పుధాన్యమక | లీ న ల 

ట్టుగడశేయువాడ్డు కరువువచ్చుననిధాన్య [| యీ బహాస్టేయీ (పా.పు) తోడపుట్టి 
దానిెనిమిటి చావృ్వమజది. సంచయము జేయువాడు ధాన్యసంచయము. 

య యట్లు భిండీ(హ్, క్రీ) చెందశాయ, 
ట్ల తపు భండేలా(హి. స్రుభటా జ్రుఖాండు 

డు హాస్యగాడు, (నుధ్వన్వివార్హ, 
యయఓద్రుఖి నక్ (హి. శ్ర్రీహీనస్వరవప, రుమ్మ 
యు ఫేనక్నా (హీ) యువ్మనుట్క యువ్ముని 

“తిగలుముసరి మండుట్వ పనికిమా లిసోమరి 
“గానుండుట,మురికిగానుండుట , 

జోగి బువ్నీ[హి. క్ర్రీచూడు. అథో 
సఖ బహ్నేలా (హీ.పు అక్క ఇెళ్లైం 
(డ్రఫావమ్యు న్నే హమ్సుెలిమి, 

టశాఆట్ర బహ్ా చేలీ (పాత్రీ) అక్క_ఇెళ్లై 
లివరస ెట్టుకొనినయా'మ్మె వెలికత్తై న్నే 
పీాతురాలు. 

బహూ (హీ. శ్రీ) కోడలు, సెండ్రీకూ 
యమషస్లు భంగ్ (హి. క్రీ ిఛంస్క గంజాయి. తుర్యుకొడుకు పెండ్లాము; భార్య, ఇెండ్రా న గ 

ము అమ్మగారు. యట్టి భండ్ (వా.ప్రుభంగిముచ్చుభంగి లేక గ్ భుఆ (హి. శ్రీ) "మేనక్సృతం[డితోబు స్ ంజాయి. తాగువాగు, 
ట్రువ్వుఒక గొంగడిప్రభుగు, ( ట్టు భంగ డా (హి.ఫు) శృణవి'శేస్యము, 

బ్రా భంగన్. (హి,ఫ్రుపాకిద్వి ౫ంజాయి 

బకాల భొఆం (హిం్య్రీ) కనుబొమలు, 

అఫ్రాతీ భూబల్ (హీ.త్త్రీ కాలెదు లేక 
(తాగునది, వేడిబూడిద, కాలెడునున్ను ు ఇసుక ఎడారి. 

యాట భంగీ (హి.పు పాకివాడ్సు ఊడ్బ్ను, దృజ్ట భూత్ (హిశ్ర్రీ భూతమ్ముద 
వాడ్యుగంజాయి। తాగసవాడ్హ యంము, _బోజ్ హిం) భోజ క్ 

స్రీ శ్ర ఫట [| (బా ఫు) [ మ 

నమ్వుఫందు, 

(హీ) అన్న భార్య్కవది"నె 
ల అాణ భోజ్ పత్తర్ (హి.ప్పు) భుజ్బక్రతి 
బ్రాఘాటి భోజన్ (హ్.పు) భోజనము, 

రష్టూట్రంయ్య్యూత్లు. భౌాదక్-_కా. (హి) 
(మౌాస్పడిన్స నివ్వెరగందిస్క టేచ్చపోయిన 
కలవర పడినృఎటునుతో భనిస్థితిలోనున్న , 

తోాటఖి వవాంగీ (పాత్ర) నావ్రడ్ష్ 

)|ల ల ో ంఖి-బగ్రార్ (ఉఊ) కావడివా 
డ్యూ మోత కూలివాడు, 

ర నంగేరా-డా(హీ,వ్భ) ళంగియ 

మ్యు వాడు గంజాయినాడు. 

యు భున్నా[హిిచూడు. (్వ్య్యు 
గట్ల భూన్వానా [హీ దూపొంయలు 

"వెం! మార్చించుట్ట వేయింవీంచుట్క వం 
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సు బా 

అలీ ంట్లు భోడల్ (హీంఫు అభకము, 

“కొలము, 

టి భూరా (పొ) ధూ మవర్షము?ల్క నో 
ధుళువక్షముగల్కనీకు కావి వన్నెగల్వ నొ న్ని 
తెల్లళఈకెలంల నీలిపావ్టరము, 

సాటి భూ డ్ (పా శ్ర్రీ) యిసుకాసేలుయిను 

క ఎడారి. 

యుత న (హీంఫు) పొట్టుడముక, 
యాాతాభూని (హాకీ) పొట్టు పిండి 
లో లేలినసస్ట పొట్టు 

అత్య భూక్ (హింత్త్రీ ఆకలి, ముద, 
సరు భూకా_కడ్ (హీ ఆకలిగొన్న, 

ఆశ లిగల్యరిక్షుడైన, 

అతదు భోగ్ (పావు) భోగము నె చేద్యము 
త్ర భు అనుభవము 
ర భోళ్చా (హీ భోగించుట, అనుష 
పీంచుట్క సహీగచుట , 

అత భూల్ (హిం) మకపు, అపసా శ] 
రమ్ముపాకపాటు, 
వ రంట్రన్యన్లైం టీ పాట్లు భూలాబిపాా 
ఫట్క్లా (హ్రీ మరచిన పొరపొటుపడీన్న 
వెడితిరి వాదు ష్రూర్యరకు మ తమా సడ్హ చౌక్ (హీ మరచికష్త్ర పొరపా! 

థ్ 
పొ వ ష్పు  ఎఈీ--నీతా(హిమకఫుాండి 

రేజరు భోలా (హీ) భేల్యుడైన, నిమ్మ పటి 
మొన్స ఆమౌలుకురైన్న చేలమొనసజరుడు 

౧ క్తి 

లీ కూట భోలాపన్ (పా,ప్టు 'బేలతసమ్సు, 
నిహ్మా-పట్యుముసౌజన్యమృు అమాంలకము, 
శల పట్లు భెలానాథ్ (హాంఫు)శివుడు 

లగ అటి భూల్ భులయ్యాం(పీ క్రీ) 

టంట భోలీ (పాక్రీ బేల నిష్కు పటు 
శాలు. (ముద్దుగానున్న 

యలు 

ఆతి పూజ భూలీభూలీ [హి] ముద్దు 

బ్ర భూమియా(హీ.ఫ్రుస్థలస్వామ్పిభూ 

స్వామి; పాతకాఫ్ట యజమాని మున 
లిపాము, 

ల నటి భౌంహిం్ర్రీకనులొమ, (భూవు. 
ర న ప. [(హా.ఫపు]) ఏనునను కట్టి 

| శ (గొమ్మ. 
వాసా ంటు భోంశూ(హి పు] వెద్దబూరన్యబూర 
ల (మాట్లు ఫంయాల్ (పా,ఫ్రు భూకంపము, 
కట్టు క ంచకా(హీ్) చూడు్కును 
న. భోండూ (హీి చేల్పఅవి-ేకీరన, 

| 'సొర్టు శుంథ్ర, 

[యత్ర భోండా (పా.ఫు) అనాకారిమమైన, 
కురూపిళైన్య అశు ఫ్మైన ద్"ర్భాళ్యమైన. 

న మా భోండాపన్_నా. [వీ-|అ 

| నాకారమ్యుకు కూపము, 
4 ఖాంర్ పాదా న తి [పా] డు పాడ 

సీ వాయు ₹ "లరా(హి.పుభమరము, గండు 
తుమె; ద్య ర జ ప 

య 

యతో కౌలీ [హి్రీ ఆడతుమ్మెద 
వెండ్రుకల సుడి నిప్పాలమోద కాల్చిసరా కె 
ఒక గుజ్జప్రునుడి, 

ర 
యు వాటు సంసా (హి వెంయగుట,వదయట, 

రజ థ్ లకానా(హీి-వెంరినించుట్టు విప్ప 
కించుట, 

టయ్యడ్షు ఫ"్స్నా (హీ మొనగసుట్క శ్ప విడుపుకథ్యఆకోయయ మృ చికు 
చు 

య. స్ట గాఫఅంత లుకు, 
(ట (గ నం న ఈ న్న 

. 

'రాంతళములు. (పారపడుట్ప, యఖ భోంక్నా(హీిిపాడుచుట] క్రము శ్ర పా భు ఫో లి 
ల జాన 

న క్ర క (లా మరుపు తశ ళ్ భె ళ ్యి జ 3 ్ప్పూట్స [మ్ముట్లు ం్స్త్ (హ్ మో టుకళూ పముగల్ర 
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ళ్ జోళ చల వపత్త్తరాలవవతావతవనువతయయయయయయయయి 

యాడుడ్సి దూరపుకుట్ట పనికిమాలినకుట్టు, 
"నేలమోలియి నేలబొోయారము. 

అ భూన్నా (హీ) వేయించుట, కాల్ను 

టృవిసీకించుట;పీడించుట. 
వ్ వ కై 

యాగీ బీనా (వొంత్ర). సమదాడిమ్మ 
ఎ|౮ _(ాదాన([పాసీమదాడిమ విత్తులు. 
త ను. న్రుకహాడృఇంక. 

దణ ౨ (హీవ్పు ఇది త(్టు యొక్క 
ర? రూపాంతరము, 

ఆణి బహీ(ఫా “ఆత్రీ)వహ్, పుస్తకము, పొజ్ష 

ము ) అడ్డము గాకుట్టినపుస్త కము. 

(టు భయ్యా (హింపుఇదిట (జ్రు-యొక్కు 
ఆ 

సంగా చూాచ్రము, 

యయ త్ర యా నక్ స రము, 

యాశద్రు ఫీక్ (హిట్ర్రీ మెంగోడం, అడ్డక ట్ర; పాత 

గోడలు, 

పాతు ఫీతర్ (హీిలోపలృ లో్వాఅంతర ౦0౫ము. 

ర ఫీతరీ (హిిలోపలి ,రహస్యమెన, 

టంత భిత్రరియా (హీ.పు "వెండ్రినిందుకు 

వచ్చిన వాయ ఆంతరంగి కుడు, 
యత్ర భేట్. (హి.త్ర్ర్రీ సందర్శనమ్యు 

దర్శనముశలియుట్టలం వము తౌ క్రుడ్వుక్ష 
ట్నము;నె వేద్యముముడుళు, 

ల టా (హొ కలియుట )సందర్శిం 

చుట కానిలించుట. (మెదడు. 
(టు "భ్జూ (హి.పు) నుస్పిష్యూము 

(యడ్ల మ. పంపుట్క అంపుట, 

తట ఫీచ్నా (హీ ) అదుముట్ట ఒక్షుట, 

పీంసుట; బలవంత "ెట్టుట్ట అణ చుట్ట, 
తాడు ఒన్ (హాంఫు) "భేదమ్సుగుట్లు, 

౨ చీరత్రైల ద్ర లేథత్తు బేవ- భేదూ (హి.వుగు.ె 
రిగినవాడ్యుకాయగడ్సు వేగులవాడ్డు జూడతీ 
యునాడు. 

లోకాయత ఖైరవీ-వీంకిత్ర్ర) 
ఎభీరవరాళభేదము. 

“టు బీడ్ (హీ. క్ర్రిజనసమ్మద్దమ్ము గుంపు 
మూక్ససంక్రటమ్సు పని ఒత్తిడీ, 

ఎతు బెడ్ (హిం్త్ర్రీ నాం. 
[ప్ర బే గాడా. (మా, పు) తాండకాయ, గొ 

సజపోను ంపొమ్రేలంం 

వం. భేడ్నా. (హ్రీ మూయుట్కకదియచవే 
యుట్కద్న స్టరించుట; న 
క. జెడీ (హాంత్ర్రీ), + అడగా బ్బ. 

(సఖట్ల బేడియా (స్య) తోజేల్చు 
బ్రయి్యం టి జం (మత్తు 

చాల్ _ధసాక (హీ) నొెజ్టిదాటు, ఒ క్ర 
వేసినట్టుచేయుట. 

అనతి శానా (పా.ఫు) వేరమ్ముఅకాళముం 

యత్ర. భక్ (హాంశ్రీ) భివము,బిచ్నము, 
(యపయంయ్యట్తు-యాం న్నా (హిబిచ్చమెక్తుట 

య వీర్నా (హి తడియుట్ట నానుటి 
ల్శత ఖల్ (హి. పు చూడు, లీళు 

(టజ భీల్పా (హ్. పుశేస్మమెనపొగాకు 

(ఇత్ర బేలీ (హింత్రీ) బెల్లఫఎత్తు (ను 
మారు ౫ శ్షేస్హు లేర అమ్బా 'బెల్లప్రుముద్ద, 

(త్తు బహేలియా (హీ, పు బోయవాడు, 

పక్ష్వంలవేట-గాడు. (ణము (పథ్నీఎ 
న. ఫిమ్రాజ్ (పా,ఫు) వనభూూపు. 

టల యి, త) నొ్హైబర్రైబలయరపు. 

(యట భీనా (హి స్వల్పమైన, తేలికైన, 

(రంగు లే3 'వొసనం) (తత్తు 

క్స్ 

లడ్డు "జేజక్ (హీ. త) చూాడ్డు 

(త్తు 'భేయట్నాా (హీ చూడు, 

అడు ₹6స్ (హీ. క్ర్రీబ నైల్ మహీపమా, 

టట్లు ఖైసా(హింవ్రుదున్న మహినము, 
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ఎ|లయిస్యేట్లా-దాద్ (హి.పు) లౌనుర 

(నజ్జియయ్యశయిలత్తుంగూగుల్ (హి.పు 
మపొపామీ సయ్యాట టాసస్యత్తు-లహ సక 

(హి) ఎజ్జచిముగుడుపొడ( తెల్లంది లేక నల్లనిది 

కట సంయా(హి, 'మెల్లకంటి. 

వ్యాలితు -భెహూ (హి్రితమ్మునిభార్య, మరదలు. 

గం. తాకి ఫీని శ్నిబూ హీ) 

మంద మంచసునంధమ్ము జేలి వై నసువానన, 

ట్ వహి క్రీ! చూడు తతొ" 

చే హ్రజఓరినే, లేనే. 

ఆ. చే (సొ) ఇదివ్యతిలేకార్థకయాుపసస్దము. 

. య! అ కీ (పా) కాంతి విహిసమైన్స 

కో! లా -లఅబూమూ (పొ అవ 

దూనము లప! టాల్ (ప్రొొఆకాల 

మైన(మరణము ) ఎ! ల్లి -ఆదలీ (పొ) 
అవిభేయత్స అనాం రకత్క మోటుతనమ్సు 

పలవతనము (యీ! డి -షంతివో (పా 

అఆనంతమైస్సృలంతులేని )ంచఎ! ౭ -అసల్ 

(ప్పా అసక్యమెను నిరాధార మెన. 

ర్య్యడ్లు! డా _ఆవెహోనా (పొజఒళ్లు 

మరచుట, పరవళుడగుట, తత్తరపడుట 

|. ల్లగ ంతిజామా (పా అవ్య 

వస్థ్థత దు ! ల్లా - ఇన్ఫాఫీ(ప్రాఅన్యా 

చెయా తే[ంచ్లీ! ల్లా-కశిమానీ (పా) ఆ 
ధర్మము అక్రమము అన్యాయము, 

లకీ! ల్లి షెలాద్. (పా) ఆనపత్యుడు 

బిడ్డలం లేని య్థ్తల్త-బాక్ (పా) అభ్టీరు 

వ్రునిర్భణయు డైన శ్ర ల్ల్ాదొక్ (పొని 

"శృీసుమ్యుఅకేప.ము గాతీరిన, తీరుమవూనమైన 

పతమ్య్టే చు త్త బదల్_నజీర్ (పొ)అచ్వి 

తీయసనైనసాటిళేని అత్తా, -పన్(పా) 

దిక్కుమూలిన్న గతిలేని (లీ అ చాబహా 

(ప్రాఅమాల్యమొన వెలలేని టోలు 

_-తావీ(పా) ఆస్వస్థతృకలత్క త తర తహ 

తహ భాచటోల్ల -రక్ సీర్ (ప్ఫొ నిగ 

పరాధిమొన్స నివోసి,[ మొన ఖం ల --తమా పర ధిమ్రైన్కనిన్ష సిమైన్వళ్లంల ర్త 
జ్ (పొ అవివేకియైను తారతమ్యుజ్ఞానము 

లేని య్ేడ్లా _-కవజ్ఞువా(పా) అలమ్మ్యు 

ము, నిర్ణక్యుము. (దు లంజొ(పాొ అసం 

గత్యమెద, అకంిమమెన బ్రషా ఠతానొన్ 

(పా)నిక్టీవము- వచ్చిన (యి దూ చార 

(పా) వక్కునూలిన్స శతిలేని, 
బిమెయిా వెన్ (పొ వ్యాకులత గల 

అన్వస్థ్రమెన (యి బై హోల్ (పాా దుర 

వస్థ్టలోనున్న. నిమద్య్యోగి మైనం (వాయి ల్ 

-హిజాబ్ (పా) సిద్దుమాలిన, బిడియములేని, 

చెయ్ దీ -ఖుద్ (ప్రఒడలుమరచిన్మమత్తుగొ 

న్న (యి ఎా-వాయా (పా) సిర్దుమాలిన, 

యల) భఫాదర్ వీ (పొ) [కూరత్వము 

(క్రౌర్యము స్తయ శీజవావాసీ (పా) 

ఎటుినుదో-చ మిృిదిగిస్బన్వు కలవగమ్యు బమ్మె 

ర్వమెమరుపు, ఆపస్మారక ము రా ఖల 

డాన్ (పొనిష్క ₹ ౦కమైనునిన్షోవ. మెన, 

ఉను ఎ్లుంధ భక్ (పొ నిర్భయమెన. 

లచే టూడౌల్ (పా) అనాకాకమైన వి 

కారమెనం అమి లీ -గహ్క్ (పొ)నిక్టయు 
ేను(కూరమెనంష్లు ) యా శేవ(పొపీచు 

లేనినార లేని, ()బ్రీ-జబాన్ (పొనోచ 

లేని మూగ గ పే లూహర్ శ్ర(స్రొాస్టు 

మాలిన ఒప ట్రైఎసక్ (పొ నిస్స్పంశయ 

ముగా లిలమ ్ రూనయోర్ (పొ) శుంకుడు 
మూధథంథు, అజ్ఞాని యూ లాశీ(౧ ర్స 



వీ 
క్షే 

నిరి ఇచారమ్మునిశ్చింతగై బూ (లూకా ఇద 

(పా)౪క్రమమైను) ఆసాంప్రదాయ క మైన 
శ్రకడుజ్. (స్ఫాప పనికిమాలిన, 6 ట్లు. బ్రేష 

ల (పొ నిరుద్యోగమైన పనికిమాలిన 

సంచ కస్ (పా)దిక్కుమాలినకో ప 

లాగ్ (పా) నిష్పతు పాత్పి ని న్టాక్షిణ్యుడు 

గూండ చా వొ నిమ్(పా) అకాలమైన 

(లాం దనగనీ నీ పా)నిరర్ధక మైన్స అసంగ 

మైట్యాడు ఉానీబ్ (వా) కళ్ళూ 

గ్యుడు 0) యో వ-నియాజ్ . స్వతం 

(త్రమెన స్వేచ్చగల (6, త-వఫా (పొ 
కృతఘ్ను డైన దోహియైన యనం టీ టే 

మరాఫ్(పా) బుద్ధిమాలిన నీ యా కలీ 

(పాఅస్వ వహ్రన్యావంత్యదంైచా: నట్ 

(పొ (ప్రవీణతలేని, పనిరాని అపాన యా 

కాంరావ్, (పొస స్మ ఎతిలేనిమెనరచీన, 

యిం ో  చయం య్రావోనాల్ _మౌ 

క ఒ-వక్ త్ (పొళ్మిపస్తుకమ్ము అసంగ 

తము బయ ౨ + దగౌ్మ్ా-ఒ నిహాన్ 

(పా) ఆనామ భఛేయు.డైన నాం. డా 

శ ప నిజ శ్రేశుకము, 

అనన్హ్హృము టం దీ త ల అవ 

మానము, (ఏ (యి -(యు లూ రహా 
--తవాపా(పా)వెనుకముందు చూడకుండ, 

(టు బయా (హి.పు గజ్జి గాడు, ధాన్యముకొలు 
చువాడు, 

(శ బియా(పా,.ఫు)విత్తనమ్యుగింజ, 

టి (టు చియాబా(ఫా,ప్రుఎడార్వి ఇనుళ 

ఎ డాగిఅడని. 

శశ వ్యాజ్ (హి.పువడ్డి-వృద్ధి. 

(బల శ్రియ ల్ ఒపర్ బ్యాజ్ (వా చక 

ప. ఏమ్ శ్ర టలాఖోర్ (ఊఉ 

వృద్ధ్యాజీవు సృవడ్డితినువాడిం. (వలసినం 

వామి (సు వ్యాజూ (హీ వడ్డింల, వడ్డియివ్వ 

ఎయు స 

హవా వ్యాస్ )ఎనుబదిరెండు. 

లీ తీ బయాజ్ (అంశ్రీ) "తెలుపు, అ లేఖ 

ము తల్ల కాగితములపు స్తకము, 

ల ఆ చ్యాకన్ (హీ పు) వ్యాకగణము. 

ల్ జ్యాకుల్ (హీిిచ్యాకులము. 

వాట్లో బియాలూ (హి,ఫు ర తిభోజనము. 

బానే ఆల చ్యాలీస్(హ్ర) నలుబదిరెండు. 

లి బయాన్ (అ.ఫు)(ప్రవననమ్ము స్పవ్యవా 
కు సంభాహణ్య వర్ణనముు వయినమ్ము 

వ్యాఖ్యానము. వివరణము;వర్త మానము; 

వాంగహ్మాలమ్సు సాక్యుమ్యు సాహిత్యము; 

అధ్య్యాయమ్సు విపయమ్యు అంశము సా 

మిత్కెవచనమ్యు ( ్  బ్ర కర్నా (హీ 

(ప్రవచించుట్క వెప్పుట్క వర్షించుట్స వివ 
రించుట, 

(ల్ల బ్యానా(హ్రి ఈనుట, కనుట(పళు వులు) 

లాల ఆ బచయానాఎన (ఉ) సత్యంకాగము, 

నంశికదువు, 

(౪ వియావా (హి.పు) వివావామ్ము పెండ్లి. 

౮౫౨ లానా(హి) మళ్లు వెండ్లికిపిలుచు 

కవచ్చుట్స గృనాపవేశమునకు పిలుచుకవ 

చచ్చుట. ఏ6 ర(ల్లమాంగ్నా (హి) 
"పెండ్లి ము హవా గ్ధమువీవారించుట బీ నిక్ష్మ 
ప్రమ ముట్రు 

వ్ వ్యాహా (హీ.పు వివాహిగుడు 

"పెంధ్లాడినవాడు. 

(౨(టట్లు వియాస్న్ని (హీ 

పెంద్ది చేయుట. 

(ల్రుఇల్టాలుం 

శ్రీ)వివాహితురా 

“పెంర్లాడుట్ట 



తోతో బీలీ (పా. శ్రీ) అమ్మ గాము క్రీ, 
భార్య ఇల్లాలు ్ర్రీలగొరవనామము. 

యపిటోటాోాాో (ఉ) అడబిడ్డృమగ 
నితోబుట్రువ్వక్ర్రీలగారవనామము, 

లీతోలూాష్ (పా పతివ్రత, 

ఇల్లాలు (రము, 

యణ చేపార్ కాంపు) వర్తకమ్ము వ్యాపా 

యి + యణ చేపారి (హ్. పు) వర్తకుడు వ్యా 

షాన్ ం చేర గాడు, / సీమ పేపచెట్టు 
యట్లు బేత్ (పా) 'వేశ్రము , బెత్తము" 
హతం వైత్ (అసై .ఫ్రీ)ఇఖ్లునివాసము; డి 

ఆలయము ఫపద్యము పాదము. 

లయ! యఖ్ల ్టు ఉఊల్ హుజ్న (౯) 

సూత్రకప్పుఇల్లుం మ. | ( జటా ఉల్ 

ఖలా[అ) మరుగుదొడ్డి గ్రసడు [యెల్ల 
ఉస్సనమ్ (అ బేవాలయమ్ము (వ్రియమంది 
రము (03 [యిల్లు ఉలూల్ (అ) 
భాంచా"గారమ్ము బొక్క్ససము. 

ష్న్న ్రే | అధ 

గ్రమోయిట్లజల్వరాక్ (అ) పవి 

అనీ 

(త్రేగృవామ్సు మక్యాపనీఫు నందలి జేవాల 

యము చం ! యజల్యు--కల్ ముకద్దస్ (అ) 
'పావనగృహమ్ము జెకుసలమ౦దలి జేవాలయము. 

లీలను "బేతాళ (హింప్రు భీేతాలుడ్కుపిళా 

వము, 

లు నీతా /హ్రి సంఘుటించుట్ట అనుభ 

వమునకువచ్చుట్పు'సంభపించుట, జరుగుట్ట 
రట్రస్టించుట, శుదముట్రుట, భుక్త మగుట, 

ట్ాణో  సీత్తీ (హిత) “వరిశ్రమ్మున్నత్తాంక 

మ్యువర్తమానమ్సు జరిగినద్కి అనుళవించినది. 
యెల్ల వీట్ (హి.త్ర్ర్రీ ఆెట్టపకులమలమ్ము 

గంధ్రకపుడొప్పు, సర యాట్లు-కర్నా 

కలి 1 1 క వ్ 

(హ్స్ శెట్రవేయుట, (అబ్బాయి. 
(సూ బేటా (హి.పుు కొడుక్కు పిల్లవాడు, 

ఏయి ల య్య్లు గోట్ లేనా-బనానా 

(హీ) దత్తుబేసికొనుట్ట కొడుకుకుపెంచు 
కొనుట త (షల -- బేటి (హా) రొ 

పటట 

యద్ర) వక్. (హీ.,శీ (తైలి ఆసనమ్ముపీనష వా 

నాయం పటు; మ కావడి, 

టన చేతన్ (హీ, త్ర) మూటగుణ్ణృ ప 

రుప్పుబీర, 

ఎప భెన్నా (హీ ) కూమ్పండుట, గుద్లు 
పొదుసట;సోమరి-గానుండుటు పేపసట; ఆ 

జఅగుటుకూలబడుట, పడిసోవుట. 

లలో భెశ్వాన్ (హి) కరాయ్బండియున్న 

బల్లపమపు గానున్నృ పరపుణానున్నృ చదు 

వెన సమానమైన, 
బాత జేటీ(హి.్రీ “తుకూతుక్కుబి బిడ్డ 

య(టర్టస్య్లు-కాబాప్ (హీ) మగటిమి 

ేనివాడు ందుగ్చలుడు పనికినూలి నవాడు 

పీంన్సుడు, 

పధ్య బీజ్ (హీ.పు) బీజము విన్తనమ్తూ మూ 

లము.[1 (రు | (0 ఉసూానూగాజూ నా(ఫ్ర) 

నిక్పిజముగుట, నిరూ ను. ం 

ట్ల వ్టీజూర్ (హీ) బహుకీశమైను ష్గాల 

విత్తనము" ల 

ప. హింఫ్రుడూ లల్లాక్ కృసూదయ+ను సట్టిం 

చాల్ల. వీజ్నా (హీంఫు) విసనకజ్ఞ 
ఆం యనాాల్లు-డో టు. సరుట, 

వీచన వేయుట. 

పవైళా బేయిడ్ (హీ. స్త్రీ )కలుపిళ్
లు, కనిన 

ధాన్యము, శెనగలంయవలంక లిసినవి. 

యమన్లు వీజేలా(హిచూడు | (టు 
! ఫ$ళిచి 

శ్రా బీచ్ (హి.ప్రునడుము మభ్యమ్సు ఆంతర 



వ్ల 
కళళు 

మ్సు భేదము, అన్యోన్యము, "కేంద్రము. 

౨ (యా) స్ట్రభాబచావ్ (హీ)మధ్యవక్రిత్వము 

సమాధా నమ్ము పరిష్కార మ్చుతీర్పుతీరుమా 

సము. స్ధల్ల్లు ఉాని-స్రణు ల అనా బీనోం 

బీన్ _బిచాబీచ్ (హి)నట్టనడుమ, కేంద్రము, 

న బేచ్చా (హి అము శ్రై+ 

ల 'బేచూ(హిఅమ్మువాడు, 

బేఖ్ (పాతి) మాూలమ్ముబీజము; 

"కౌ రణమ్యువంశపరం౦ంపగ, ఎచజ్రనా -కనీ 

తం విత్తువమాపుట. 
త్య 'బేద్(హి.పు) వేదము. 

ఎఖ్లు బెద్ (పా, క్రీ) వేశ్రము బెత్తము. 

ల్లు 'బేచార్ (ప్రొజ్యాగతనల "మెలకువన సల 

మేలుకొనియున్న, (2 యు ,[స్యూబఖ్ 

త్ (ప్రొ అదృష్టవంతుడు, (లకువ, 

య స 
యత! య్య బేదాంత్ (హి, ఫు) వేదాంతము. 

తో!రఖ. వైదాయా (హింత్రి 
చికిత్స, 

వ వీర్ (హి.పు)వీముడ్కు శూరుడు, 

న అెర్ (హీ. పు)వైరమ్ముపగ, 

ఎ౨6€ఎ-ి లలి లేనా-నికాల్నా (హీ) 

) వైద్యము, 

పనదీర్పుకొ నుట యి క్ల _-నారిష్తై 

(హి) కానిచుట్రరికమ్సు పడనిచుట్టరికము , 

(సవతి వెం!) (తడవు జేప. 

ప్ బేర్ (హింప్తు నేగుపండు; ఆలస్యము; 

ట్లు మైరా(ఊ.ఫ్రుబోయ్యి సేవకుడు. 
ల్ 0 వైరాగ్ (హి.పు) 

న్యాసము, 

ఎవెరాసెస్టమ్చు స 

(నాంసపాది" 

కల తెరాగా (హివు యోగదండము, 
టో గానో బెరాని (హింపు విరాగి సన్యాసీ; 

ఆయాగదండము, 
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టాహగ్రిణో వీర్బహీటీ (హిక్ర్రీీఆయద్రపు 
రుగ్క చందదూ మపురుగు, ఇంద్రగోపము, 

య్పణ్రణతి జె -చరక్ (పా.ఫ్రు) పతౌకమ్ము 

కెక్కెము, 
లూనా తైర న్(హీ.(న్తీ త్రీఎవిరోధురాల్కు హది. 

అవు 'బేరంగ్' (ఇ) అంవెవిళ్లే చేయనిద్హి అం 

చెకళూలి యివ్వవలసినది. 

ల 'బేరూన్ (ప్రా బయట్స వెలుపల; 

కాక్క ఇతరము. యయ ఎతజాత్. 

(పాత్ర) బాహ్యా ప్రదేశమృుపరిసర (ప్రదే 
శమ్సుపాల్లిలుం (షిట్ట. 

తూగో బెనీ(హింవు.వెరిపంవాడ్యు డేగ _బెరి 

సల 'చేడ్(పా.పు)ు ఆవరణమ్ము ఆలవు అంగ 

కాము, 

ల చేడా? 'హీ,వు)' ఆవచణమ్యు ఆలవృపడన, 
పుట్టి, "జెప్ప నానాసమూాసాము్యు పడవల 

గుంపు; సేసమూక, పం (య్ పా 

ర్ పగోనా(హి)కృ తార్థదశుట,తరించుట, 
-నెకవేచుటుకొ నసాగుటం 

(1 స్లట్లు వీడా [హి.పు]) విడెముు తమలపాకుల 

మడపు; అఆకుచుట్ట) కత్తిపిడి, తాడు, 

(ట్వ (లో | 3 _ఊఅానా(హీ) కార్యభారము 

వహించుట్క అప్పగిందుకొనుట్ట పందెము 

వేయుట్స నడుముక ట్టుట. 

ఆం బేడీ (హింత్రీ) శృంఖలమ్ము సెల 
చుట్టగొలుస్య్రుపొలములకునీరుకొ ట్రుగూద్య 

తమలసాకులమదళత. 

తు బేజార్ (ప్రొ విసికినరోసిన్వఅస 
మాధథానమైను కోపిం చిస అనహ్యాపడినం 

శ్రుగాణ చేజారీపా.శ్త్రీవిసుకు కోత, 
ఆసమాధానమ్యుకో పమ్కుఅసస్యూము, 

లాల ఫీస్ (హీిఇరువది. 



కేశ 
జీ న; 

ఆీచీణీ 

)పీసోరప్ర) అనేకము పెక్కులు. 
| న్ మా (ఆ న్స్ ) క శ] 

“మ అన తలవని 
య'ఆన్లా బెసాళ్ (హింపువైకాఖమాసము. యములు, (రవు 

యని వై బ్రైసాఖా (హింపు) ఇనుపకట్టగుది. | స్యా చైలన్యఅప్ర)సత్యంకారముసందక 

వ్ యంల్ల్లు మ్రైఅత్ (అంధ్ర) శివ్యుత్వమ్యు దాస 

త ఒజకెపదడాసిరిక శొాయ్యి చూ జా ప ను మాం 

న్ యు రయ “భెకుంక్. (హింపు వె -వకుంఠము 

ఏతే (ట్యఖ్లు వైసొందూ[(హింపు) సోమరిపో మ స్ు వైకుంథవా 

న! జెసర్(హి.ఫు)నాసామణ్సి బేసరి. స ట్ . (సంచొటోం సాము 

ఆసు వేసన్ (హి.పు]శెళపిండి జ న్ పా బేంనుుగాకాన(ఇం. 
న. స స మ ప్ కా షు "బిన్ (రు.పు) (ప్రభువు నాయకుడు రా 

న ల్ న. సస్య( హంత. ప్యోః యిడ్పు-వొుళలాయివారిగొరవనామము. 
లయాలు, 

అము బేవ్(ఫా)అధికము, మేలుకరము, శేస్థ 

మ్యు వాగు, మేలు, అతు)! లా 

అజ్ బేవ్ [పా] ఊఉ శ్తమోడ్మేమముం_ 

యాం ఎస అత్ను బహీ__కీమత్. 

(పొ) చెలపొడున్లైన హెచ్చువెల?ల 

ఎ మల్లాదాట్ (ప్చావ్భద్ధిరప్తు వృద్ధియగు 

“గాకం 

అమస్తా స్నా ము. అడవ్సిఎడార్సివీడు, 

తాసు బే చేప్పీ [పొం త] ఆధిశ్యము; “హె 

చ్చు, పెచ్చుుమిగుక్కాలాఛమ్యు _వెబత్తేము. 

లత చ్ [(అపుముద్రచిస్నాము, 

ము లైలా [అప్పు శూర్చుడు తెల్లస్ప 
“= కొంతిగట్ర, (పణము, 

లనే మైజ[అప్తుఅండమ-్రుక్డు; బీజము వృ 

వాస శ్రైజవీ[అెఅండాకారమైన న్గ గు 

ల [గ శార్ (అపు) అశ్వ వైద్యుడు గుజ్జ 

మొల చికిక్సచేయువాడు. 

జ! పైట (త్రీ) వ్క్రయమ్వ్యు ఆఅవ్మళ 

మ్యు (శ్రయహష్మిక్రయములు, లట ఖ్ అనో 

మ (ఆఅంపు) విక్రయపష్మతేము, 

తూ ర్ణు 'బేగార్-8 (పా.పు వెట్రిపట్టుట్క 

బలాత్కాశము?”ా ఫనిచేయించుకొనుట,) 

వెట్టిపన్హి వెట్టివాడుం న్ ఎ రట్లాాటా 

లా న్్ జేయుట అశ్రద్ధ దగా జేయు 

ట్క వెట్టిపనిగా జేయుట, 

ఎప రల్లు బేగాన్ సీసా. శ్రీ) అపరి చయమ్యు] 

"వేరు బందము;విడియముుపలళలాయితనము. 

లర్శ్లు చేగాాన(ప్రాపరాయ్యిపరిదయము బేన్సి 

పర దేశి అన్యుడు, 

ఉమ్ము 'బేగమ్(తు. శ్ర్రీదొరసాన్సి యజమాను 

రాల్కుతాణి తురక టేశస్థుల్య స్త్రీల గొగవనా 
మము, 

లను తగన్ "(హీపు)వంకాయ, వంగచెట్టుం 

(టయణాయు బీగ-లీఘా(హింపుబీనము(భూ 

మికొ లత). / 

తోను బేగీహి) చేస, వేగముగా. 

లశ అైళ్(హి) ఎద్దువృషుభము, 
ఎట్ల చేల (హింత్ర్రితీగు లత వెలగచెట్టు; 

. పట్టి గోటు ఫబ్ట్లీలె వెబేసినసరి+పని; దిగదు 

డిచియిచ్చినో కృ ము, పరంపర్వ వరుస 
దొంతఠతరము;సంతౌ చవము్యుజక్షపుప. స్పృము 

అసి చల (హ.పు గద్దర్తిపాక. కల్లు వలా 



కట్లు 
1మేర్ 

బం కూత 

(హ్రీ బేల, దుర్చలుడ్యు ప్రిక్సి ఆడపోబళ్లే 

వాడు 

ల 'బేలా(హీత్త్రీ) వేళ,,'సమయము, కాలము; 
కోరని న్నెెసారంగ్పిఒజక మల్లెపువ్వు. 

సఖ బేలా(పా.పు బొక్కూసమ్ము ధర శ్రద్రవ్య 
మృుధర్మము-గాపంచురోక్క ము, 
ఎటట దార్ (హి ధర్మకర్తృ గొప్ప 

వారివద్ద ధర శ్రదవ్యము పంచువాడు. 

య్లైస్లు బేల్ చ(పా,పుతొల్లిక్కగుద్దలి, 

(యట్లు బెబ్టార్ (పా.పుుఊప్పరవాడ్డు ఒడ్జె 
రవాడు్కుుపాజకాడం, 

ఆఅయేశ్వు బేలక్(పొ.పు) చిన్న గుద్దలి, తొల్లిక, 
చహాణముయొక్కములికి. 

స్ట "బేలన్ (హింఫు) అప్పడాలకొడుఫు, 

కొడుష్కు పొ(త్రమ్సుర స్తాగుండు, 

ఖు బేల్నా (హి అప్పడాల కొడుపుతో 
ఒత్తుట్క ఉ ండనురొ శై గాఒత్తుట. 

టాత చేల్నీ (హిం త్రీ) చిన్న పొత్తరము, 

చిన్న రుబ్బు రాయి. 

వాన్లు బేలీ (హాంఫు) పాలకుడ్పు రతుకుడు 

పోవకుడ్రుసహా య కుడు ఒకతీ గ. 

శు బీమ్ (పొ,ప్లు ఛయమ్ము బుగుల్కు అ 

పాయము, 

ఆంట్ల-[ంళ్లు. వీమా-పీమ(హి.వు) ఖీదూఖీమ 
ము అభయము, నష్టము అచ్చుకొను నొప్పం 

దమ్ఫురకుణము. 

ల (ఫ్లు వీమార్ (పా. పు) వ్యాధి స్థడురోగ్సి 
జాడ్యముగలుృజబ్బు గానున్న, 

జ్ ,1బ . (ళలాాదారీ (పా) రోగషిపచరాము 

[పా ఆత గ్య(ప్రళ్నరోగయొక్క-శరీరస్థితి 

వివారించుట, (ముజబ్బు, 

తు శాన బీమారీ (పొ వ్యాధి గోగమ్నుజాడ్య 

గాను లీమ[పొ.ప్వుదూడు (పట్లు 
బతు బీన్ (హిం శ్రీవీఐ, ఏసతట్రాణనవా 

జ్ (ఉ) _చెశికుడ్డువీణ వభాయించువాడంం 

ల్రాణ బయన్' (హీం్యస్ర్రీ) వదనమ్మువైనమ్యు 

చచ్చినవానిగుణగ ణము 'లెంచుచుఏడ్చుట, 

ఏడ్పించుటయు. 

ల్రాశీ టెన్ (అ)నడుముమధ్య మృుఅంకరము. 

శ వాకు | బ్రాణ-డాస్సుతూర్. (ఆ) “శ 

భఖాంతరమ్ముగీతలనడుమ. (వమణమ్ము 

(సల ెనా (పా.పుతిలకము బొట్టు భూ 

ల వీనాపొ ద్రష్టు దూచువాడ్కుజాణు 
దూరదర్శివివేకి. (చుట్ట వేరుచేయుట. 

టంట --బీన్నా (హ్రిఏరుట, ఏర్పరిం 

తో ట్లు వీనాయీా(పొ. క్ర్ర్రీదృష్టిచోపు 

"కెలివివివేకము. 

టాయల్య్లి చెంబ్నీ(హ్రీవంశాయ వన్నెగల్స 

ధూ మవర్షముగల్పడోచావన్ని. 

౨యిల్లు బీంధ్నా (హి) తొలికొట్టుటు 

'బెజ్జమువేయుట్ట ఎత్తిపొడుచుట. 

(యట్లు వీండా(హి.శ్ర్రీగడ్డి మె! వానికట్టు 

'లేకఎంటి, లేకచుట్టై, ౩7౧తపుచుట్ట. 

(ట్లు బెండా(హ్రీివంకరమైన వంగిన్వ కఠి 

నమెనృదుహ్యూరమైనవ టమాన్సు 

అంట్లు. ఖైంఛ్చా (హి జడవేయట, 

ఉఅల్లుట , (వ్ పి-ేళము 

యము. వీనివ్ (ఫా. శ్ర్ర్రీదృష్టిచూపు, తేలి 

చు. మైంగన్ హి.పువంకాయ, 

సల్ల వీనీ (హ్రినాసమ్ము ముక్కు శెండు 

క్మాతలుపులు కదియుటకై వే సినపక్ష్రేం 

చుకొ నుబట్ర్రముక్కు పా త్ర, 

న 

ళ్ 

రుత బేవ్పా ర్(హి.పుచూడు , ట్య 
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దిననర్యపుస్తకమ్యువివరణమ్యు వాట, 
తూ బీవీ (పొ, త్ర) ఇల్లాల్పుభార్యం 

యుప "జెన్ పాక హింప్రు చూడు, యు బేవ్ వోర్ (హింప్రు) వ్యవహారము, 

కు భీ (ఇంటివెచ్చము. వర్తకము వ్యాపారము, 

ఉల్లు బుయూతాత్(అెఅంతఫురమ్ము | జ్ర (యెళ్లు. బ్యోహారీ (హింప్రు చేచోక్స, 

1) ఇళ చియూరా[హి)వివరము,వర్తమానము వర్తకుడు. 

| ౬... ఇత-బూ్రోలేవార్ (కూ) వయి 

నము-గా,కమముగ్యా లేట తెల్లము శా, విశద 
ముగా. (తీర్చుం 
ఉళ్లు బ్యివస్థ (హీ) వ్యవళ్థు తీకమూనమ్యు 

యను బియోగ్.. (హి వియోయ్యు' ఎడ 

బాటు 

కతిరింపు, 
అాజానేలే 

మ్ లలి బళభోాంత్ (హ్, పు) 

ఖ౦డింపు, ఉడుపులుకుట్రట కై బట్టిలక తీరం 

పుమికవ్యయముు అనుకూలమ్యుపష పద్షత్కిరతి. 

యలు బ్యోంత్నా (హి) ఉడంపులుకుట్టు 

టకైబట్టలుక త్తిరించుట్ట కత్తిరించుట్స ఖం 
డించుట. 

స్విశ్లు చేవ (పాం్ర్రీ) విధవ) ముండరాలు 

హ్ 'బేవాడ్ (హ్రీ దున్నని, వీడైనమిజ్హుప 

వ్లమైను ఎగుడుడిగ్పుడైన అడవి, అరణ్యము. 

"బేవాన్ (హీం్త్ర్రీ వరినామమడులు; 
విత త్ర్రృనమున్నకెఅిప్పు గానిచ్చిన ధాన్యము "నా 

గులు, 

యోరాతితో ₹ 'బేళూదగీ. (పాం్త్రీ. బుద్ధి 
పీ-నతఃఅవ్యక్త ము, పనికిమాలినతినము. 

టీ 

లూజు చేహూద (పా)బుద్ధిమాలిన, తెలివి 

మాలినృఅసంగత్యమెన త యో వోరి ప్యారా 

నోయి (పాటై త్రై అవ్యక్త (ప్రసంగము. 

ఆతి "బేహీ త్రీ నాక బలికుండలు* 

వధూవరులకుకు మ్మురవారుకానుక-గాటె చ్చీ 

యిచ్చుకుండలు, 

 తాచాలనానోంబానననకననలినాననానననని 

లు పె (హిం్ర్రీ గకారమ్ము ఇదిజయమా 
పారసీక వర్షమాలల లగే మాడవయతు.రము, 

షాందీళ్రామలోనీకువది మొకటపేది, అరి లో 
దీనికిమాూరుగా (య) వాడువొందుర్కు 

వర్ష సాంఖ్యములో ఇది (4) నలె ఇండు 

అను సంఖ్యర్ సౌంజ్ఞం 

య ప (హీ,పు) వాయు టేవుడు, గాలి; ఫాల 

కడు షతౌాగువాడంుం 

పా (పావు) పాదము, "కొల్కు(క్రింద్యున్లీల 
ళా 

కడ్త సైరక్వము, పా. హా స్తీఫారమ్య 

క తట. (పొ తొక్కు 

తువాప లేక ప్త, యట్గట్ధ-బంద్ (పాే 
బందము అలా లృవాడుకపడిన్న ఆనీ 

ణి) (౮ 

సాక, నిబద్ధుడు, అనువర్ని బంట్పుకట్టబడీన. 

నా పం (పా, ఆ) నిబంధహము 

కట్టు ఎనినోధమ్పుకో లువు, చట్టమ్పుదిస్త్రుచు , 

నం. పాబోనీ (పాత్ర పొాదచుంబ 

సమా,వందనముసతా_ రమ్యువూణ, సేవ 
ల షపావచోస్ (పొ. పు పొదచుంబకు? ఛి 

పేవకుడ్యాన్లా జకుడు, (కొప్టుము. 
లట పాప్ (పా.ప్రు పాపమ్సు అపగాభమ్యు 

గ పాపా (పా,ఫు) తండ్రి,క్రీస్తుకుతబోధ 
కుడ, 

ఫట్త పాపడ్ (హి,ప్పు అప్పడను సన్నని 

పొర్కపలదన్మి ఎండిన, సాఠరవంత మెొనసేలు 
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నన న 

ల్ల స్థుర్ధ -బేల్చ్నా (హీ) అప్పడము 
ఒత్తుటం 

బ్రోళ్సీ సొపన్ (పత్రీ పాపి, అపరాధి, 
దోషి. (చెప్పు 

యిట పాపోన్. (హింత్ర్రీీ పాదరతు 
ఖీల్తి పాపీ (హింత్ర్రీ) పాపిదోషి. 
ర౮(౪ల్ల (ర్త పాపియాద(పా్ర కాలిళడను నడచి' 

టమల్గ పాత్ (హి,ప్రు ఆకు శేకుయెవిక మ్మ, 

బీవట్ల పాతాబ (పావు) మేనోడు, ఉూద 

(కము 
అటిట పాశౌాల్ (హింఫ్యు పొతాళమ్యునర 
వాట్ల పొతర్ (హి. ప్రు 'ప్మాత్రమ్యుబొసన, 

ర మృుమయోగ్యము ;౧"న్న్టెకోర; (నిది, 

బోట్ల సాళర్ (హిం్య్ర్రీ లోగముది బక్క 
అమి (టి పాఠక్ వ సూతకము, 

ఎల్ల సాతన్ (హి. మ. నోడు, జక చెప్పు, 

షాదరక. 

(డైట పాథ్నా (హి్రి ఇటికెలుకోయుట 

-పీదకలుకొట్టుట, ను. 

లే 
ఆఆ లె 

తోటీ పాతీ (పాత క్షీ ఆక్కుష(త్రి; వీటి, 

వర్తమానము; జాడ, 

మైట్శ పాట్ (హి.ప్రు వెడలుప) తికుగటి 
రాయి; ;ఆచుకుడుబండ్వపీట్ట సింహాసనము; 

పట్టు (దారము, 
యట పాట్నా (హి కపష్పుటమాయుట, ఆయ 1 ష్ 

ఇచ్చివేయుట్టనింశ్య )&ంఇనీరుక ఉ్టైుకీ, (పోగు 

ఇేలముట్కు వూడ్చుట, వెల్లించుట. 

శీల పాశ్ (హి ఫు పొఠక్కుదదువుట, 

(తేల పాశా (హిప్రు వయసుమృగమ్ము 

ఏనుశుపిల్లు వయ సువాడ్యుజట్ట్రిముల్టుడు. 

యజ ల పాఠక్ (హి.పుఉపాధ్యాయుడు 
పోళాణికుడం, 

లోక పొటీ (హింశ్రీ ్ర శ్రీరుద్యాః పృతు౦గ 

చాప్ప్కవాతపలక; పాపట; ముంధపుప క 

అం(యాట్యు పొజాను (పా,ఫ్ర్రులాగ ౯ ల్లడము" 

ఆపాల్త సాజీ (పా) పలవునీచుడా. 

శ్రి పోచద్ (హి.ఫు పచ్చః 

ట్రస్తాోన్తజయమూట్ద పాదక్ పొచన్-(హి.పు) 
పచనకార్సి జీర్ణ కార్విచూర్తమ్య్మువంటవాడు, 

టట్కూర్గ పాళ్నా (హి (గుచ్చుట, పాడు 

చుట;టీ కాలుచేయుట. ' 

ఆపాల్ల పాలీ | (హిశ్ర్రీ) పశువులళిండు 

క్యాశెత్తికన్ను ట, "సనుకకాళ్లతన్ను , 

ఎ(యిట్త 'పాఖాన (పాసు మరుగుదొడ్డి 
మలము + పురీవు ము, 

ఎ౦్ధి పాడ్. (హి.ప్రు అపొినవాయువు, 

[0 (ర్ం న్ ఘా వా(హ్రిపిజిపంవ- 

అధురుగుం డె, 

అపి!ఏ ల్ల పాదావ్ (పాసు) (పక్యుషకార 

ముఫష్యప్రతీకారము; మార్వ జై వైరకుర్థి; శిత వబ 
హుమా నము 

నయం ట్ఞ పాద్హహా (పాఫు) శాహ్యాప్ర 

భువ, య. ప ఆన లి 
బోధ -జాద్ _జాద్ )లయంట్యు 

_రాచకొ వ పీకే 

యవయంఎల్ధ్టనయంధ్థ పాడ్ పహాహీ- 

హాడ్ (పా. శ్రీ) రాజ్యమృు రాజరికము, 
టంట పాదా (హి అపానవాయావునడు 

చుట. 
(| (య పార్ (హీ.ఫు) 'పౌరమ్సు అంక అవల్బ 

అవకల్కతుద్క అవలిఒడ్డు కడచిన్స దాటిన, 
ం పోయిస్యగంండ్చాదూర్చి అడుగ్యుకిందు, 

౮ త, (స్దాకర్నాా (హి) దాటించుటు, 

_దూర్చుట్టకూటు చేయుట, "సె్టెంచుట్టకు 
దముట్టించుట, "నెక పేర్చుట్స పందెముగెల 

చుకు, 
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( ఎ పాఠా(హీంప్రుపోదరసము. 
తీ ( పార్చతీ(హా.ల్ర్రీ )పార్వతీ దేవి 

దై ( పార్చ(పాపుుఖండమ్యు శేక్సుతున 

కృ-చీంత్రుడాడుపు :ఘుట్టమ్యు రేవుం 
ఆలీ పారస్ స్ (హి-పు) స్పగ్శవేది స్పర్శ 

మణి? నిరోనమాున శాశ్వతము; భక్ష్య భేద 

ము పొరసీక చేళముం 

ు లి పార్సా హపాంవు) పావనుడు పది 

(కుడ్తుయత్రిధరి శ్రస్టాడు, పుణ్యాత్ముడు. 

అఆ ట్రీ పార్సాల్ (పా) గడచినసంవక్సక 

మ్యునిరుడం, 

టో ఆ శీ పోర్సాయా[పా.[క్ర్ర్రీయమ 
ము; ఇర్మద్రీయనిగ హమ్పు ధర బ్రనిఫ్ధు _ఎవెరా 

గ్యము. 

లోం జ సాక్(పాపుపారసీకుడు; పొరసీ 
క ఫౌషుఅన్ని యుపాసక్షుడుః 

తోం ఆ పార్ఖీ (హి ఫరీమకోడుు పరి 
కించువాడు, 

క్ / హ్ పొరా (హీ.పు) కాటుకపట్టుట, దీప 

ఫు కొడిపట్టుట్టముసించుట్కు "నెరవేర్చుట: 

కశ పార (హి.ఫు]) ఖండమ్ముళునక్షపీఠిక్క 
భానము; చిన్ననోడ కాళ్లు పేర్చిననోడ్య 
పాదరసము 

సల్ల పాడ్ (హిం్ర్రీ]. పరవంజ,' సారువు 
మందు నోవు ఉఊప్పగ వాండ్ధుఇండ్లుకట్రుట 

లో ఎత్తువకెక్కు టకు వేసుకొనినకొయ్యు 
మ౭-వళా, 

గట్ట. పాడా. ఆ) బపైవజ్ట్రవాద వీధి; 
పొాలమౌ మేర్యుగాను భాగమ్యా 

య్రాట్త పాధా (హింఫు) పృ్పవ.తమ్మ్యు దుప్పి; 

అల్ల ట్రపాజేజ్ (పాత్ర) 
పొదథభూవణము, 

గ జానా జ్రైగాలును, 

లాటి పొస్ (ఇం.ఫు) కృ ళౌన్టత్య జయము 

సెలవు-చీట్సి మూర్దమ్యుసంద్యు అంగీకారమ్సు 
అనుజ్ఞ, 

జ్ళీ పోస్ (హ్ దసర 'సమిపమందు 

వపంకృపొరుగుు (తాడు ఊరి ఉచ్చు 

అ అ కా +కు 
అధీనముల_, 9 ఫల అ థాపడోస్ (హ్రీ 

ఇరుగుపొ కగు, 

టట పాసా(హింపు పొరను. ప్రక్క; 

దికు,.; పొచికృపాచిళశలపంబెము, 

లాటి పోస్ (హి+ఫు) లమ్యుమ్యు అనుమోగద 

ము ఆదకము, కారణము, డాతీణ్యము 

పత.పొతమ్సు కావల్సిప్రహాగము, పహరా, 

లా లా పోస్ బాన్ (పొ,ప్పుద్వారపొల 

కుడు కావలివాడ్వు గొల్లవాడు పనుల 

కాపరి; (కావలి 
౪ంా ఆ పొాస్పానీ (పాక్ర్ర్ర్రీ కాపరికమ్ము 

త్రం ఖ్! పొస్టారీ'పాఃశ్ర్రీ) పమపాత 

మ్సు వెం వోటముు కాపరికము; ఆను 

(గ వాము, 

అసలు (స పాసంగ్ (పా.పు) పడికట్టు చాళ్ళా 

తగు తుట్రి తూనిక సరిపోవుట కె వే సీనది తూ 

నిక, తాసు, 

ఆట పొనీ హీిత్ర్ర్రీపాలకుడు కాపరి 
ఊర్తిఉరితాడ్పుచిక్క మ్కృువల; బోయడ్సు 

(ఏట్భ పాహి (పాపునాయకుక్కు "పెద్ద ఆ 

ధి కారి తుక్క_ బేళసులగొరవచామము, ' 

అద్ శీ అట పామ్పామ్ (పా)ళుత్తునియల; 
వెల్లాచెదరు, (మ్ఫు వెనుక, 

ఎప ట్ధ పావ్న (పొడు మడిము వెనుకభాగ 

ఆప ట్తి పాసీ(పా. శ్రీ) చల్లకమ్ము. చిలకర్వి 
పు సేదనము, 

య్ర్ పాసపోయ(పా, క్రీ) పొద్మపకూల 
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నరు కాన్ట్లుఉడుకునీళ్తలో  చేసికొనికూ 
ద్పృండుట. 

అత (య పాక్ (పొ పవ్నిత్రమైన్క నిర్మలమైన 

నిరోనమైనృ స్వ చ్భ మైన అప్పటమైన్యఅమి 
తమైన్సనిజ్షోపి,మ్రైన ఛ క్రినల, 

శ్ ధయ(్ల సాక్ బాజ్ (పా) నిర్మలమనస్కు 

డునిజస్టుడు యదార్థవాద్సి నిహ్కపట్సీ 

భక్తుడ్కుసరళు డు, నీతిమంతుడు. 
బ్రో అత (౧ పొక్చామన్ (పొవ్యఖిారము 

లీని పవిత్రమైన, నిర శ్రైలొడ్యునిక్షోష్సి నిమ్మ 

భ ంకుడం పతివ్రత. (వాడ, 

0౮) ఆత పాక్ జాద(పాొారజకుకు;ఖాకలి 
తైట్ధ పొభ్ (హి.పుపతము,పదువైదుదినము 

ల కాలము. 

(టట్టు పాఖా (హింప్ర) పము ప్రక్క 
(పక్క-గోదే;కప్పు,నీడ; పొక్క పందపాళి; 

ఫశు ౪ 'పాఖర్ (హి. క్ర్ర్ర్రీకత్తళమ్యుకవ దము; 
__ గుజ్జపుకక్లళ ముహ త్తికత్తళము. 
చేశదర్ధు పాఖండ్ (హీంపు) పాస౦ందమ్ము 

దుర్మాగ్దమ్సు మోసము. _ 

ఆపాటట్ల పాఖండీ(హి.పు) పొమండుడ్సు 
దుర్మాస్టుక్కు మోసగాడం, 

వ పాకీ __పాకీజ్ గీ 

(పాం్య్ర్ర్రీపవిత్రత్క వైర్మల్యమాధర శ్రెనివ్య; 

ర ల పాకేప్రా పవిత్రమైన నిర శ్ర 

లమొనం 

ఇక్ ట్ర పాగ్ (హీ. ్య్ర్ర్రీకలగుడ్డ; పొదమ్యు పొ 

కము; పొనకము, ("నేమకమువేయుట, 
సబృతట్త పానర్-డ్ (హి. క్రీ గోమంధము, 

ఎశట్తపొగల్ (హీ) వెజ్లివాడు పిచ్చివాడు 
బుద్ధిహీనుడ్యు మూర్జుక్కు (బ్రనుపడినివాడు, 

ల లో ట్లి-సన్ (హీ) వెజ్తీకనము, పిచ్చితన 

ము-మూర్థత. ఎ(యుశర్థ-ఖాన(ఉ) ఊ 

న్మాదశాల్కపిచ్చియా నుష(తి. 

అ పాల్ (హిపు తెర్పగొళ్లెన (చిన్నగుడా 

రము ఫఏఓడచాప;కత్తువకట్ట;' పండ్లుమూగ 
వేయా డ్డి గాదమ్యుకసువు, 

కోట్ధ పాలా(హీ.పు) తుపొరమ్ము జీరినమంచు; 

పరకమంచు శీత్రము ; మంటిది న్నెపాలి చేర; 
ముఖ్య స్థానము; సంబంధముూసమయనమ్సు అప్ప 

సంత 'పొలబడుట్ట ఆధీ నమ్యు ఒడుప్పు జకజ 
ట్రీపట్టు ఖురళీకాల్స. వ్యాయామరంగము; 

ఎండినఅల న్యు్ర్ళ్థ్థ జే. (సత్యా (ట్ధంపా 

లా(లేపడ్నాా (హ్రీ పొలపడుట్ట్స స్వా 

ధీనమగుట్కమయంచుకురియుట., 

ల్రోలీజ్త హ్లాగన్ (హీ,వు) పొదమాలకున 
మస్క_రించుట్క వందనమ్సు సత్కారము; 

ల్రలీణ పాలాకా (పాప) పల్లమ్ముక్రిందిమె 

త బేకగంత్కకందరిశ ము, 
వీ 

వీల్త పాల్తీ (హి..స్ర్రీ) చూడు 

య్ ఉల |, స 
జ్ పొలిన (ఇం, త్ర) రాజ్యతంత్ర 

మ్యునీత్సి మతము తంత్రము ఉపాయము 
యుక్తి ) యౌ దన పద్ధత్విక"ళలమ్యు సాంప్రదా 

యము'సమయో-చితము. 

అమిట్ల పొలివ్ (ఇం. శ్రీ) మెమగ్కునును 
రో 

పు+వన్నె,నాగరికతు సా జన్యతు సభ్యతృసల 

స్యా_రము; మెజుగు చమురు, 

ఈ క్ఞామన్లాడ నూ సము. 
న. పాలగ్ జ్ (పా ఛు) స్టాలిత్యేను, 

అని (్ధి పాలక్ (హింవు) పాలకుడు సెంపు 

డుకొడుకుఫమం చమ్తుపొలాక్కు పాలకూర, 

జల్ల పాల్కీ (హిత్ర్రీ) పొలక్సి పల్లకీ, 
లో పాలక్ (హి.ఫు) పొలనమ్మృపోవుణ, 

మ. పాల్నా (ప్రొ పోషించుట్క పెంచుట 

పొలనమ్యుబట్టఉాయ్యెల;ఉ బ్లట ఊల్లకి, 



టో 
యె పాలీ (హింత్రీ) సాలీభౌమ్య మాగధ్ 

శి 

(పాళ్ళ .ఈములుక లిసినఫొస; మూర మూత 

సిబ్చి;కోళ్ల పందెపుస్టలము. 

బటట యివాళ -ఫాశీజ్ (పా క్రీ 
దోసపండ్దపొలమృుదోపకాయలపొలము- 

త్త పాహు(హి. ్ర్రీ్రసరిగదారముసరిన చి 

క్క్క_్పపడకుండుట కై అంచున వేసి నదారమ్సు 

ఖఆ్త పౌమాల్ (పొ,పు) కాళ్లక్రిందనలన 

_తొకినధ్య్వంసమైను అధ్వానమెను పా 
డుబడ్డ్క-నాశ మొన, (ధ్వంసము, 

(తే ఆ ట్ల పొమాలీ(పా్య్త్ర్రీ) నాశమ్యు పాడ్తు 

యూ ృపామద్టీ,పాంస్త్ర'బలమ్సు పట్టుదల. 
ఏం (లపామోజ్ (పా,పుఒక పొవురమ్యు క 

క్లుఈశలతోకప్ప బడియాన్న పడీ. 
లీ పౌన్(పా.పు) తాంబూలమ్యుకతమల పౌ 

క్యుసరినపన్సి ఒక-ఏిట్టరంగు చెప్పుయొక్కం 
మడిమ గంజిపడుగు. టైం లఆఖారేనా 

(హీ ఆంబూఅమిచ్చుట, "సెలపిచ్చుటు, 

ఆంపక మువ్వోయుట. 
ఏల పానా(హ్రిఫొందుట్క దొరకుట్క తెలి 

యుట, వెదకుట, ఆనుభవించుట్ట అందుకొ 

నుట్కృభోజనమువేయుట, 
ముట్స పౌంజ్నా (హిటంకమువేయుట్స, 

మాటు వేయుట్ట అతుక చేయుట. 

ట్ర ౪ ఎ పాంచ్ (హీ అయిద్రుటాటుంక్రి బాణ, , 

లుల పొాయ్వెం(హి హాిఎషంచమితిధిం 

లతో పాన్చాన్ (ఊ) తమలపాకుల 

“"పేక్సై తాంబూల పేటిక. 

మట్ట పాండ్ (హి. శ్ర్ర్రమూచళమ్మై మొగవా 

సకుపయోగించని క్రీ. 

గ. పొంద (హ్. సీ. కన 

చేవమాళృక +వష్టమువ లనపండుేల 

౬. త్ర య పాంజడె(హీ,పు) పండితుడు కనోజ 

నం తోం 

వ స్ట /. 

నెం క (౧ పాయ్! దపా (పా) పదునైదు. 

లే పౌంస్[పాఎరువ్సు సెంట, జీడ 
ప్పః 

(యిరు పొంపా(ా.పునూడు. (ట్టు 
వోట్లే పొంనదూ (హి ఫుపక్మువ్వుబరీ ఎముక, 

(పకల ఎముక, + 

వాల్ల సౌన్ ఫౌ(హింప్యుఏనూరు. (ఎ(్ట 

యో టో (స పాంచ -పాయీం(హిపుచాడు 

వోట్ల పానీ (హి.ఫు) నీదృువర్ష ము బీజమ్సు లే 

తస్ఫు, కాంతి, మెరుగు సిగ్టువు ర్యాద)చెము 

టృమృచద్నువైసద్వికన్నీర్యు బల్లన్విపలుచన్ని 
చప్పని; కులము; 'సమయముు పంటెము, 

1 ఎ శ-జశర్నా(హ్రీావర్టంచుట 

_నీరుదిగుట (ఎ ౧ టో ౧-భర్నాహీి. 

మ! ఒకరి ఆధిక్యమును ఒప్పుకొ 

టతర్టు (ఇ -కాట్నా(హీ] అను 
కళ్ట్రే కట్టుట! (ప్రవాహాముమరల్చుట. 

హ్ కడ 3[్ధ-పొనీవలో 
నహి 

కస ల ఫటిబ్యూ.అ్టము,తుణ 

భంగుకము. ట్రయి బట లానే 
పల్షేకర్నా (హ్ నీళ్ల కుంబలు వన జేయు 

ట్స ఛంగపరచుట్క్స తిరస్క_్రరించుట 

నీచపరచుట్క సిగ్గుతీయుట్టు పబుయ గొచ్చే 
యట, 

౨ట్తి పావ్ [(హింత్ర్రీ)] పొవ్రుపొతిక, కల 

లో 2) ఏ శాగోటీ[హ్రైసీమరొడ్రై. 

(మ. సొావ్తీ (హి. ్ రీ] ఆచాయను) 

శాబడ్సి లాభము 

కంల పొవ్లా [హై ఫు] పొవలు కాలథూ 

తం సాన్ లీ [హీ ఫీ “కాలరూపొయి 



లం 
గేలి] వ. ళా 

ంల్తీ పాఓరహింపు) చరణమ్ముఅడుగ్పుకా 

ల్కు పొదమ్యుపిక్క తొడ; వూలమ్యు హా స్త్ 

భారము,సంబంధముుఖొ నమ్పుపొలు స్ట్ 

త్వమ్వుఉాత్తరవాదమ్యుచిస్టము, పచేశము, 

ట్ యే లి (టాపడ్నా [(హాంై స్ర్ర్రశాళ్లద యో 

క్క్యుట్స కాళ్ల బడుట. (వుట. 

(యయ! ప్ర థ్రాటల్ కానా హిపారిపో 

తవ, (జంట _భారీహాోనా (హీ 
కడుబ్రతోనుండుట. 

౨ శీలం శాసాటరహి కాలినడనృనడచి" 
(యస్య సాసట్నా(హి) కాళ్డుపగులుట, 
(ఆ భాటలో ల (-సూల్చా [హి] అలయుళతు. 

ట్వ పతిం (ఎ. ఫేర్నా (హి) బాలింతపుట్టిం 

టికిపోవుట. (ట్రాడుట, 

(యంలయిీ ్ట్ట్ర శ్రాశలేమల్నా (హ్) 'కాల్తేమ 

(౮-6 (ఎతు ఉ--దచానా-దాబ్నా 
(హీ) కాళ్టుపిసుకుట. (పీట 

ఆవశ లంలుశాదరాతీ (హీ) కత్తి 

౮ (ట్లపాఒజనా[హి.పు] అతిథి బాటసారి; 

అల్లుడు; జామా తం 

హోం పాజనీ (హిం అభ్యాళతురా 
లుు అంసకాలపాట, అప్పగింతపాట, 

న పాక్, హాహ్. “త ]కండ్లనాప్పికి పట్రువేసి 

కొను నొకరాయి. 
+ 

(స పొంధూ [(హీ=తై త్ర] అణాలోపన్నెం 

మ పంశె-కోల; 

౬కే పాయ-యె[పొా, పు అడుగు పొదమ్సు 

చరణము కాలు, చాడు, క్ అనుశబ్ద 

మునుసమా సములును. శ(యమిజ్వ(్థ-ఖాన 
(పా మరుగుదొడ్డి ఎటట ల్తా-తాబ 

[పా] ము జోడ రం న కూ'సము, 

(లీ 

యం ' ఉ-కఖ్ త్ కూ 

థ్సీలీ ౬(థ్టాతురాబ్ (ప్మా నిద్దమమ్ము 

(ప్రయా ణమునకుము౦దు స్థలముమార్చుట. 

ఆం (యి ౬. శాస ్వ్మ|[ప్వ్నాలాగు, దల్లడము, 

అల్లి) ౬. (ల్ల-జేబ్(పానజ్జె గొలుసు 

ప డ్టామాల్(ప్రొచూడు 06౪ 
అ(ట పాయాబ్పాె కాలి లేవు దాలుతగి 

నృలోతులేని, (అంతు, స్రూర్చి 

బ్రశ్లీశ్లి పాయాన్ (పా.ప్పు తుద అంతమ్యు 

గ పాయె దార్ [పొ] బలిష్టమైన 

స్టరమెన దిట్టమెను చాల కాలముఊం 'డెడు 

ఆటునట్టి 

క్ర!లట్లి పాయెచారీ(పా. శ్రీ) బలిస్టశ, 
చత్రశ్వుడిల యు, రత్వముం 

రసి పాయెజ(పా, పులాగు-వబ్లడము. 

య్లాట్తపాయిక్ (హీ. పు సందేశహరుడు కా 
లర్కి బంటు, రాయబారి, 

యయకత్త([ పాయెకావ్స్ (పా, శ్రీ) పొర 

గహారిక" ఫపుదనమ్సు పొరుగరారి వారు కాఫుద 
నము శేయుళూమి, 

న. 
బ్రా పాయీన్ (పా,ఫు) అడుగు, కిందు' 

(క్రింది టాగమ్యు (క్రింద "కిందుగా కి9ంది) 

శ బ్రాక్ ఉా-బాన్ (పా) కోటకిందితో 

య. 

జక. పఫాయీంనత్ (హి, కు) 

మంచముమయొక్క_ కాన్లకట్టు కాళ్లకడం 

యాన ట్ర పాయేందచ(పొ.ఫులాగుయొక్క 

ఒకకాలులేకఅరఫాగము, 

శ్లీళ్ళ పాయ(పొ. ప్వు కాలు స్థంభమ్పు పోట్సి 
అంతస్తు తరగత్కి మెట్టు వాస్పిఫొారమ్యు 
పునాది, 



[నవీ 

న్ పజ్షా(హిం పుుసక్కు ం చెక్కు గుల్ల పె (| థు (టల గానా(హీ్) జాడతీయుం 

చృెపార్వపాలుసు. (పిట్ట. ఉట, వెదకుట, (శము, 
శకి పె [హిత్రీ)] ఒకవిధయైనగోరువంక 

క 'స్యట్ధ పష్టానా (హీ) చెక్కుకట్టుట, పెచ్చె 

లులేచుట్టఎండుట్సు గుల్లకట్టుట, 

త పప్డీ (హిత్రీ) వెచ్చ. పొర 
వెక్కుుు పరక పక్క, 

ర లల్ల పపడ్యా కళ్గా (హి.పు ఒక 

“సేులుతరమెనకాచు. 

ఇైలులే-చిన్క చెక్కులుకట్టిన 

(శ్ర ఇల్ల పపోటా(హీ సం నులెప్ప 

ప్డీలా(హీ.,క్ర్రిపారలుళల నో 

ప్నీ (హింత్ర్రీ) తస. 

లో పపోటన్ (హీ. ఆ) ఒకమ౦దుఆక్కు 

న. పపోల్నా (హి) చప్పరించుట్కుగ లబ 

రించుట్టనోటిలోనిటునట్యు తిప్పు ట్త పండ్లు 
తగలకుండముసలివారివలె రసము పీల్పుటం 

ల్ల పపాయ్యా (హింత్ర్ర్రీ మామిడిమ్ముక్తై 
శి ళళ్ళని 

(తోఖేసిన) మ. మాత ;పొప్చా 

యిపండు. 

౮ లల్ల పప్యానా(హ్రిచీముపట్టుట. 

స్లో పపీహా(హీ, పుతుతార్శృబూరగ; 

కోయిల్యకోకిలపతీ.. 

యబ్బ పత్ (హి. స్ర్ర్రీసరుపత్వినమ్మకమ్యు గౌ 

రవమ్కామాన్యతృ పరుపత్సి(ఫ్రు అక్కురుచి; 

మాదిర్యిపతి; మగడు, యల! యజ్బ--ఊ 

ఆార్నా (హ్రీమ ర్యాదదీయుట, మానభంగ 
ముశేయుట, 

యిట పెళ్ (హి.పుపిక్తము, వైత్యము. 
య్య శ పితా(హీ.వు)కండి పిక. (కమ్మ, 

య పళ్తా(హీ,పుషత్రమ్ము అకు, చీటి, చెవుల 

య పతా(హీఫుళాడ,పోబడిిచివ్నామ్ముగు 

రుత్యువెవిలాసము, నయినము,-విరునామ. 

తనన 

(చ పిత్తా(హీ.ఫుపిత్తకోశము, వెళ్యమా, ఆవే 

ఎ య్య పతాల్ (హి.పు) పాతాళమ్మునరకము 

యై ఎ య్జ-జంట్ర్ (హింపు) పాతాళ 

యంత్రమ్ము_తైలముతీయు ఒక రీతి 

యాసాయిల్బ పఠ్రుడ్-డీ. (హిపు 
ఆకురాలుకాలము, 

సాల పత్తర్ (హి.పు పుత్రుడు, కుమారుడు, 

ల్లీ పిత్తర్ (హీ, పుపితృ దేవతలు పితరులు, 

ట్లు పక్త్య 5 (హి. పుుష్మతము ఆక్కుచట్సి ఉత్తర 
మురాగి రేకు, (రేక 

(ల్లి పతా (హీంపుుపంచాంగమ్ము పత్రము 

యూత సట (హి మ్రైశత్రిక బిడ్డ. 
తూణ పత్రీ(హి. స్రీ షృతిక; జాతకము, బీ 

ట్రై ఉత్తరము, 

క్ ఎహ్మక్ "తేఖభాగే ల్న్నా (హ్ ా) గట్రుబ 

యలుపరచుట త ప్వూలుతీయు॥ ॥ 

లీచన్హు పర్తల్ (హి. శ్ర్రీ)విస్తరి ఒడ్జించినవిస్త ర: 

యిల భిలోస్తా పగోస్నా (హ్హ్ స పంలా 

ఒడ్డంచుట. 

ల్లు 'పళ్లా(హిఏపలుచన్సిసన్న ని, వోమలయమె 

నృబక్క-ని మెల్పేగిలిన చుర్ముక్తైన, దుర్చల్వమె 

య క లహ. 
దురవస్థ్రదరిద్రముకస్ట్రము. 

ట్టు పుజ్లా(హ.వు) బొమ్మ్యువి[వాము, కత్తి 

వీడి చిత్తయవు, అందగత్తె. 

ఎట్లు పిళ్లానా(హి) విత్తళి-చిలుయాళుట్ట, 

య్యూ పత్లైయిీా(హీ, త్ర) చ కు. చదశకళ్ల
ు, 

తశ పుక్లీ (హింస్ర్రీ బొ మ్మ కిటిఫొపు 
యంత్రము అంద మైన్మక్ర్రీ గట్జపు 'గిట్రలో 

"పెరిగి నములు. యులు అయ్యల 



ళ్ళ 

చ్తభిప్ర 
జో 

పుక్లీయాంఫిర్ జానా(హి్రిమిడ్గుడ్లువడుట, 

ఊచాపుకలుగుట్ట చచ్చుట కుసిద్ధనుగుట. 

అయట్యు పఠంగ్ (హి.పు) పతంగమ్ము చిమ శ్రీం 

దీపపుపురుగు గాలిపటమునూర్యుడు, 

కట్టు పత౦గా (హి, ఫు) మిడుగుర్తువ్పపుకొ 

డ్పిమిడత్స శెక్క_లపురుగు..9 య్రఎట్టప 

తంగెలగ్నా (హిజక్టుమండుట్క కోపమువ 

చ్చుట. (క్కా_నిం 

అఎశస్ల్రా సాత్స పత్వార్-ల్ (హింత్ర్రీ) చు 

అల పత్వాస్ (హిత) కపోకపాలిక 

పత్తులుండుటకు బేసిన(మాను. 

ఎల్ల పుత్వానా (హ్రీ అలికించుట ఫూ 

యించుట్ర, (కమ్ముముల్లంగి నడ్డ, 

టో'*లూతీ పత్తూంవాలీ(హిం్య్త్ర్ర) మూల 

కాల్లు పల్టేర్ (హి,పు) విలృబండ 'రాయి్యిి వడ 

గల్లరత్న మ్యుతికగల్రిఖారమైన్న కళినమై 

స్వరాతిగుం డె, బండబుద్ధి (4 ల ల్లా 

బరస్నా (హ్రి వడగండ్లు పడంట్క రాళ్లు 

దూకుట, ! ల్పతల్లు- వో (హ్ 

ఒడ్జైవాడ్కు -చిరతపత్సీ వ(డ్రంగిపిట్ట. 

( యు స్రైకసం న ా-నా(హీిసానపట్టు 

టు 1 స్తా --కలా(హిిచెకుముకితుపొ 

స లికీర్ (హి శిలా 

శాశ్వతము. 

టో-టలే ౧ఉాత్ధుపథ్ రాటా-టీ(హ్రిరాతిచిష్ప, 

రాతిగిన్నె, 

జ్ (ాడ్రనపన్ రీ(హి) మూత్రకృషథమ్వ్యు వెకిముకి 

శాక్సుసపలుగురాయి్యి సొనరాయి్యిపకతులళక 

డుపులోనుండురాతిసంచియనుకోశము, 

ను భాట్యపక్ శేలా(హీ్రీరాత్కి రాళ్టుగల్ప శిలా 
మయము, 

| పాటూ పథీరా(హ్రీ ఇటుకలుకోయువాడ్కు 

తట్టువాడు పోతపోయువాడు,. 

బాత సత్తీ (పాంత్ర్ర్రీ పత్రమృు ఆకు; చిగు 

రుటాక్యగంజాయి ;పాలంభాగముుచదందా, 

ఉమ శ్రిద్రిక లము పాళి; "శీక్షు 3రుకుతోట , 

ల ఆీఫాదెర్ (వ్) భాగస్వామి 

పాలివాడు. 

తి విక్తీ(హి* శ్రీ) పిత్తరోనమ్ము నైక్యవు 

దురద మైత్యపఫుదద్దులు. 

య పతి(హి.పు్రుపత్సి స్వామి. 

ట్లు పతా పు) పరుపత్సి నమశ్రి 
కము , బరువసము, లకు క్యుము. 

గ్ (ల్లు పతియానా (హీ) నమ్ముట్పవిశ్వాస 

ముంచుటులడ్యు పెట్టుట 

అశు పతీల్ ( పౌ,పువత్తిమైనపువత్తి 

పలుచని బక్కంని, 

త్తు పతీలా (హీపు వడలుపుమూతిగనల త 

చేల కొెప్పెరు సాండాం 

ళ్ళ పట్ (హిఫు) పటమ్ము బట్టతలుపు. రెక్క 

వ 

_తెర్స వాటు మూత్తృ పలక త్వఠగా, 

తకుణ మే; బోరల, (క్రిందల్క వెలకిల్ప “పెడ 

లుఫ్పు పీఠము చెబ్బ. 

య పటా (హీపు) ప్మక్తైమ్యు కొయ్య, కత్తి 
జి తెసాము, 

య స పట్టా-పట్ట (హిపుపీట, ఆసనము, 

పభ్రైడ; పాలకు ట్ట దుష్పటి; 'మొలదట్లి; 

జపానుబిళ్ల, పట్టి, "పలక; పొడుగు వెండు 
శకలం. 

జు చు సు 

ర న్స య్య పటాపటీకా (హ్రీ చిత్రవిచి 

(త్రమైనవ న్నెలుగల, నానావర్ష్మము, 

(మ (య్యే పూఖా(హి.పు పెట్లనిమ్మె టొ 
సు్రుుజాణృుచురుకుళల. . 

(స్చే పిటారా(హి.ఫు ేళ్ల పెళ్టుతోలువె 
ట్రి పెద్ద పెళ్తై- ("వెళ్సై, పేటిక* 

ఏఎమూతబుట్ట; చిన్న 

1! 

( (యు పటారీ(హీం క్రీ 
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అవ (య్యా పటాక్ (పీంపు) చటాలుమను లేక 
పటక్కు_ుమను చప్పుడు, 

6 య్యేపటాకా(హి,ప్రుచూడు(యం్సై (ట; 

(య్యే పటానా(హీ)కప్పించుట్టమూముంచు 
నీళ్లుకట్టుట్లు రాపట్టుట్ట తీర్చుట చెల్లిం 
చుషప్రి 

(యై పటావ్ (హీ,ప్రుమూతృకప్పు నీఠుక 
ట్టుట్సషల్టుకప్పుగడ్డే పెంకులు "వెం! 

ఇలర్స పట్ పడ్ (హీప్తుపండనినేలఎపరవ నేల్క 

వఏటావజదలోమునుగుచుండుభూమి-ఎడా 
దిబయయలవ, (చేటువంకర-గాపడుటి, 

టంట ఫ్గయట్బ పట్ పణ్నా (హిిబోరన్షపడుట; 

౮, యష్ము పట్ ఖార్నా (ఉ)వాయించుట, 

చటాలునున్మిమోయించుటు సంపాదించుట 

_]నేలకునొట్టుట, 
(లో 

శి 
పటఖ్ నా (ఉ) ఎత్తివేయుట్స సే 

లకుకొట్టుట, పాడ్తుకేయుట్టవాపుతగ్ధట, 

1 షా (హి.పు పలక పీటుళలాకిబట్టలు 

ఈ కుకుపలక, (పురాణ్న 

లోహిత పటానీ (హి.ఫు) పట్టపు దేవిపట్ట 
1సార్టి పట్ డా(హి,పు్రుుముక్కాలిపీట; చాక 

ముగొజ్జ్యుగుంటకృపాపట ము, 

గై పట్డీ (హి.పు) కొయ్యపలక్స ఇెట్ల 

వరుస్కవాటికృసదీతీరము; పై, రేకుచాట 
యొుక్క_ండ్యు ప్రక్కలు, 

లస పిట్రన్ (హి. శ్రీ) మొక్తుకోళ్లు లబ 
లబలం, క'కము, వాలని 

రూ పట్కా.. (హింవు) చట్టీ నడికట్టుప స్తై, 

(యే పటక్నా, (హి చూడు (య్యే 

టమ పట్ కీ (హి. త్రై) దెబ్బ, పెట్టురో 

సమ్ముముప్పు;కూరల లో వేయుపిండి, 

బాణీ పటెన్ (హి.పు) పట్టనమ్యునగరము. 

హు పట్నా (హీ) కప్పబడుట్వ వంటుట, 

సరిపడుట్వ తీరుట, చెల్లుటుఇస్ర్టమగుట్య తె 
గుట్టు మూయబడుట, వఫూడుట్ట నిండుట; 

దొరకుట్టనీరుకట్ట బడుట ;దదరమగుట. 

(మ్య్ వీట్నా (్రొకొట్టబడుట, టెబ్బలుతిను 
ట్ర్సుత్తె. (కవము, 

వాట్లో పట్టూ (హీపు ఊన్నీ బట్ట,శంబళ్ళిరాం 

(లి పట్వా (హింపు)ు పటకారివాడ్సు పట్టు 
గట్టించువాడు, 

ర్ ద్ అభి న తుల పట్వారీ (వాపు) కరణము, 

ర (్తల్ద పట్వ్యానా (హి్రిరొక్కూముయిప్పిం 

చుట్టుతీర్పించుట్ట వెల్లించుట్కునీరుక ట్రించు 
ట్పక ప్వువేయించుట్క మూయించుటు* 

(నే పిట్వానా (హి కొట్టించుట. 

ఆన్సు పక్ (హి. శ్రీ మిశ్రణమృుకలపటము; 

చల్లకమ్ముచిలక రంప్పుతికళబోత, ైపేరణము. 

మ్టా-య్రిన్స్ పట్టాంపల్. (హి.ప్రువయసుజం 
తువ్ఫు వయసువాడ్వ్యు నరము కండరము 

అట్టపుట్ట్రపకైగాజుు బూరగచేయుఅకు; 

కొమ్మ; వెడలుపొటిఆంచు లేకనోటు;చెం 

ప వెండ కలుకొ న్ని పక్షులపి ల్లలకును పేరు 

పోటర్సి జెట్టి మల్లుడు. 

లశ పఠాన్ (ఊపు) గాంధార బేశస్టుడు. 

ఆలు పఠానా (హ్రిఅంపుట పంపుట. 
త్య 

న. పిట్టూ (హిపు) వెంటనుండువాడ్కు చెలి 

కాడు తోడు ఆశ్రయము కడుపులోనిణి 
న్నృ్ర'సామాను పెనా. 

అకాల పళ్వాల్ (హి.పు సహాయుడ్వుక న్న 

ముకాచువాడుదొంగటక్కరి. 

ఏంత పఠోర్ (హి. త్రీ )కోడిపిల్ల మేకపిళ్లి. 

ఎని. విట్ట్ (హింత్ర్ర) విస్టమృుపప్పుతడిప 
నూరినపిండి. 



కపల్ 

లర పట్టీ పా త్రీ) గ్రామభానమ్యమంచము మ ఖు 
పత్రై;పట్టెకుబట్ట లి? పాపట్ట పార్గ్వము) | వలం? న 

(ప్రక్కం(ాతపల లకృపొఠమ్సుబార్పు వరస | శ (వ్హ్యూ పుచారా( షా-,చ్చు కూర్పిక్క కుంచె 

పట్రికట్టు;ఒకదినుసుతిను బండము. లాయ పచాన్(హ్రిఏబది.  (లేకతూనిక; 

౮ ఆప ష్మా-పథాశా (హి పెడశే | యు ర్య్మా పాసా (హీ) ఏబదితులముల ఎత్తు. 

(ఫా, వ్ర) గద్శతిప్వువా దూ 

క. ల. వుడు “మెడలా* తెలుపు 

గలపాపురము, 

(మీ పటియా(హి. శ్ర్రీ్రీరాతిపలక, 

లతలు పటేల్ (హి, ఫ్ఫ) ) పెద్ద కాపు; (గామాధ్ధి 

. కార్విగద(తిస్వ్తువాడు, 

కత్తి పయులా(హి ప పు, తుంగండ్డే; బ౦గ్లుదా 

టించు కెప్పృుపడవ;ు పమయపు 

గుంటక; పాపటము, 

టి పటీల్నా.(పా్రొ గెలుచుట్ర,తీ సీకొ 
టృఒడియుట్క కొట్టుట లోప య 

సంపాదించుట, మోసముచేయుట , 

ఇర మో ( 
టెంఖ గె సనో 

టోని పపేలీ (హి. క్ర్ర్రీచిన్న పడవపుట్టి 

య్ధ్యయ్సు పాపా (హి 
(్వ (యు పుజానా (హీి వూజచేయించుట. 

నా (య్యు-! గ్ (మ్యూ పజావా-వ(హి పు)ఇటికె 

లజివమ్చుఇటుక ల బట్టి. 

+పుు నవా లుషత్రి 

ట్వ మూ పుజ్వానా(హ్రీఫా జ చేయించుట. 

[సవన పజౌడా (హి) తుచ్చుడ్కునీచుడ్కు 
. జల్పుడ్రుకుంథ, 

సచ్సే పచ్ (హి స్ర్ర్రీచామీణ్యమ్ము సకుపాత 
. మ్యువితండమృుహఠమ్యుపట్టుదల. 

శ్రీ పచ్. (హి అయిడు (వృత్సియందు) 

థు జరం (హీ) పంచవన్నెల. 

ప్రా త్హ్యా వచాసోం(హి)అనేకము
. 

ఏయూ పవభానా(హి) జీక్ణించుకొనుట, అప 

హారించుట్కమురుగుట్టు 
ఫపులియుట. 

వ య్ష్యూ పచా న్వే(హిత
ొంబదియైదు. య 

ంయ్ష్యా పదాప్ (హీంపు) జీస్టోక్ష్రి గాంఫీర్య 
ము,సవానము, 

(/ చుదప్పుడు 

అభి పచ్ పచ్ (హిిచిత చిత్సృబురదల
ోనడ 

(ద్వానా పచ్ ప పచానా(హిిపిసపీ స అేళలస 

లసలాడుట, చికచికలాడుట,. 

ళన పచ్చన్ (హి)ఏబదిమైదు, 

రయ వచ్తానా(హీిపకా ఎకౌపపడుట, 

వింతించుట్టుఅనుతౌప పపడుట, 

[౧ (పూ పత్తావా (హీ,పు పశ్చాత్తాపము 

(కము అను భొపముం 

(మా పచ్చర్ (హి.పు) మేకుుగూటము; ఆటం 

ట్ర కద్ల్యూపుచ్కార్నా (హ్రిమద్దాడుట్క (పే 

మించుట్కబుదగరించుట్టలాలించుట్క బరు 

వసము జెప్పుట 

త్ర రువ్హ్సూ పిచ్కానీ (హి త్ర) ఛిమ్మనగొ 

ట్రమ్ముపీంజనగో) విచిమ్యున్ననోవి,. 

(కున్హ్యూ పిచ్కానా(హి) అణచుట్పజత్రుట, 

పిసుకుట (ల్యాణి గుజ్జముః 

బ్ర శనీరద్డ్యా పచ్యాల్యాన్ (హింఫు ఫు) పంచక 

యన్న పీిదక్నా(హ్రిమణగుటి, అణగుట 

_ముడంచుక్రానుట్ట వక్కుట. 

క భత సా! సన్యా పళ్ళడాం-డీ (హ్రిపంచస 

భమ్యు ఆయిదువరుసలవూసలెపేసు, 



కకకాానాలాన్నా ఎఅానానాలకుూ. 2 వలనా. యు క 

ల అయ్యా 

కా పచ్లౌనా గ్ పందలవణమ్యు. 

అయిదుట్ప్పులుకలీవిషదూర్షము 

$చ్యయిపక్ట్యుచ మహల్ ఎలా (హ్రిపరచభవ 

నముుఅఆయిదుతంకస్తుల మేడం 

రూ పచ్య్యా (హ్రీ జీర్షమగుటదక్కుట ది 

క్కి పోవుట్కహరించిపోవుట) మనసులోని 

లుచుట్య పకుఫొతమబేయుట్స (ప్రయత్న 
ముచేయుట్టు మురుగుట్ట్రకుక్టుట్సై పులియు 
ట్క దొరకకపోవుట 

ఎ బడ్టు చచోఆ్రా(హ) పంచో త్రయ్యునూటి 
క్రి క పన్ను 

మ! సళాడ్ (హ్ త్రీ) -వపకీలపడ టే 

యుట; ఉడనొట్టుట; వెలకిలపొట్టు వెలకీల 
పెడుట్కపాటు ;విదగుడు(భేటతో) 

ఉా న్, వే పఛాళ్నా (ప) 'జనుకకుపడ 

(దొబ్బుట, కీ డించుట; నలుచుట; క్ 

రుగుట; 

కశ శళ్లు పవాడీ(హి. క్రీ వెసుక్క వెనక 
భాగమ్యు పనకశాళ్లకట్టుత్రాష్లు (గుజ్జమునకు 
కట్టునవి) (మర; 

ల+శతాై పఫాన్ (హైప పశ్చమమ్ము పడ 

అయ్యుపఛ్ తౌనా(హిచూడు య్యా 
గ్ హా % లా జి ఉత 

(౧ యబ్టుపధ ప ్స్ యూ 

న. పధ్ వాత్తళ్ (హి డెబ్బదియైదు: 

5 ఫడు పళడ్నా (హి) వెలకిలపడుట) ఓడు 

౯ టవెనుకపడుట. 
క్లూ పిళ్లా వనుకట్సి కడపట్సి తుది 

తడువాత్కివూర్వ ఫు. వీ కేత్తిద్హ్యాంపహార్. 

(హ్రిచేకువజాను, (ప్రొద్దక్రంకుజామ్యాపగ 

లుగాని ర్యాత్రిగాని నాలుగవజాము, 

చో శం పిధల్'పొయీ (హింశ్ర్రీకా 

మినీభూకము, 

తోట్లు విథ లీరాక్ (హిళ్ళక్ర్రీ అవర 
ర్యత్రిర్మాతీరండుజాముల తరువాతికొలమ్యు 

శ్లో పచ్భమ్(హి. క్రీ) పశ్చీమము, పడోనురి, 
టి త్రై పన్నా (హిశు) పొడీచి ఇెత్తురుద్ 

వ ఈళతిటైపాధనము, ట్రీకానూది* 
క్టజన్యూ పభ్వా(హిళ్ట్రై వ) పడమరగాలి. 

జ్జ (స (జనా పిఛ్వాజా(హీంవు) రడు, దోడ్డే, 

ఇంటి ఇనుకఫఖాగము, 

(ర్ూ పుఖ్వానా(హి) తడిగిరచుకు, 

ప్్యన్ల్యు విషాత్ (హీ.స్ర్రీ) వెనుకటిపంటు 

వెనుకృతరువాత. (తో) 

తూ పథోజ్యా(హి) మగుట (చేట 
ధ్హ్యత్తవ్లాన్లు పుళ్వ్యయ్యా వీ ప్రుతడుగుపోడం, 

పరితు. క్డ్తు విమర్శించువాడు. 

క. పచ్నీ(హి. శ్రీ -పేుకుగచ్చువూళతే; 

అతుకు అంటుకొన్న ,ఆతికిన్సక ల సీస; ఇరీకీ 
స్కబిగిసినగట్టి దిట్టమైన సుతిగ లి సిన; వేరుత 
న్నినవ / 

అలో వచ్యాసి(హీ) ఏసు బదియైదు: 

షో డవ్హ్యా పచా న్వే(హ్రిత్ఠ బదియైదుః 

దజన్వన్ల్యూ పభైత్ (హీంపు జెట్టిమల్లుడుు అను 

భవళాల్సినట్టి వాడు; 

'వనశన్ల్యూ పల్పీన్ (ప్రొఇరువరియైదు: 
త్ర (నను పబ్చిస్వాం(హిిఇ రువదిదైదప. 

అశ పచ్చీస్ (హీ) పంచవింశతి పూల్చిసు 

ఆట. 

సు పఖ్ .(ఉఊ.శ్ర్రీ)వదరుడ్కులాడలాడ జగ 
డమ్సుగంద్రగో ళముఆ జే పముఆట కమ్ము 
అడ్డంకి , అడ్డము, . 

ఆయు వగ (హింశ్రీ) తోలునుంకెన 

సిళ్లకొరకెన "వె పెద్దథోలుసంచి, 

క్ సయయ్యు పఖ్ తడియా.(హి. శ్రీ) హ్ 



శి టో 

శ్ బాయ నాలు మం క పజ 

కల 
ల్ో 

_శ్రైతునుక్ లు ఒడ్డన వెరొ క్షేలు, మంచితుచి 
ళ్ చా 

యమైనరొ క్పైలు, 

హ్ర్యయ్యు పుభ్ తన్(పొం క్రీ) దిటవ్సుగట్టి; 
పచనమ్యుపాకము; అనుభవమ్కు ప్రవీణత. 

యడశ్ఞో పుఖ్త (పో వండిన పండిన గట్టి 
దిట్ట మైన; అనుభవముగల$ ఇటికెసున్న ము 

తో కట్టిసప్రవీణకగల్క నేర్పుగ భల, 

య్యా పఖ్నా (ఊ.ప్యువదరుబోతు, తుచ్చు 
డ్యూ! ఫయ్యాల్సి శుంఠ, (గొండి, 

యూ జఫ యా (ఊశ్రీ త్రీ] గయ్యాళ్తీజాడ 
ట్య్ధు పద్ (హింప్పు క ర 

పద్యపాదము[ పదార్థము] "జేఠము; పాట; 
సోేరవముః 

యి న 

(ఎస పీద్లో (పొ.పు] వడిసెలలోనిరాయి పెట్టు 
బిళ్ల నల్లంచి గాడు అనుపీట్టు తుచ్చుడ్కుఅ 

ల్పము, చిన్న (కడుపులోప్న) 

61య్య పదానా(హ్రవిసికించుట్కఓడించుట: 
ఖీ ఎఖ పీదర్ [(పాంపు] త్రండి, 

న నగ కరస 
దల పీద్డీ (హీ. శ్రీ శ్ర) తుచ్భమ్సు దుర్చ 

లుడ్రునల్లంచి గాడు, (పిట్టుః 

శ్రల్మి పదమ్ (హీి,ప్రుపద్మము.. (జాతిసన్ర్రీః 
ఉపి తో. పద్మినీ[హి= ్ర్రీ్మపద్మిన్సి ఉత్తమ 
ల్ ఏ బ్యర్జివ ల్ల్టో పద్దూ--పదో-శో (హి|] పిత్తుల 

మార్మిపిరికిపంద. 

తృటళ్ళు పధొర్న్నా (ప్ జేంచేయుట్క 
వచ్చుట, పోపుటకూమ్పండుటృవిజయము 
జేయుట?" (డు "వెద్దః 

అతయ్య కధాన్ (హా ఫు] 'ప్రధాని,ముఖ్యు 

ఎ పద్టీ[హి. క్రీ )ఒక నివీప్తవై ఎక్కుట 

శ్లీ పజీర్ (ప్లా యోగ్యమ్ము సాధ్యము, 
స వసణ్యమ్యూళర్హ మ్యతగిన్కకూడినః 
బబ్లీ తల్ట శైనీ 1ఇస్లాహ..-(ప్పాస సంస్క్కా 

రయోన్యమృుసంస్కార్నార్యము, 

శె ఇబోయ్థా లాలూ పజీరా-ర(పా) రొరూగ్యమ్కాూ 

అర్హ్హము+ 

లీ పర్ (హీశు] శెక్కం(పక్కబలము. 

ఆరు ౪, శ-ఒబాల్ నికాల్నా (హీ 

ఆక్టా లువచ్చుట; పోకిరియగుట, గర్వించు 

ట,జగడము ఇ పెట్టుట. బే చాదార్ (హీ 

శక్కలంగల. (మై మెనృమాద, 
ఛీ పర్ (హీ కాన్కిఆయిన్య ఆయిసప్పటికిన్కి 

ీ పుర్ (పొ) పూరికమ్సువూర్ణమ్యునిండినది. 

లీ కీశ్వట్లామలాల్ (పా చింతాశ్రాంక 

మేను దుఃఖభూరికమూ, 

లీ పర్ (హీ పరాయ్యి ఇతరమ్యుపరమ్సుపర 

మము, ఉత్తమము; అధికమ్యు మిక్కి లిిఆవలి; 
దృవ్వైనృమారమైన, 

ముృుఅతదాయము , 

పా ప్రమ్కులాభ 

(భీమా, 

. పరాత్ (హీ= క్రీ) పెద్దపశ్లేము తాంచా 

అలో కేల పురాతమ్-స్ (హ్రీ. పురాతన 
మ్చుపొత్ర 

టృ. సష్టాపరాటా-శా(హిపుపొరలరొమై 
యట్చుస్సన (ప్రొచిత్ (హి్యప్రాయల్ళిక్తమ్మ 
బ్రిహణి (పావీన్ (హి (పా-చీనము. 

త్తు త్ (పాకృత్ (హిగ్యపాకృతమ్సు మూ 

లమ్ము(పకృ త్రినీచనముపామరముం 

టో ల, పరాగందగీ (పెకీ చిందర 
చందర్శ చెల్లావెదర్కుక లత్కికలవరమొ వ్యా 

కఈలముం 

వత! /. పఠాగంద( పొ) చిందరవందర లైన్మ 

దరిన్న క లత జెందిన వ్యాకులితము* 

క పరాళ్ (ప్రా పూర్చివరిగడ్డిశ సవ 

మ్యాలే ల్ధి (పొలబ్డ్ (పొప్రారజ్ధము. 

న్ా పురాన్'(హి,పుుపురాణము, 
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లీ పాల్ హ.వుప్రాణముృతసుష 
ప్ 

ఫురానా?హివూరించుట్టునింపుటు వూ 
ళ్ | 

ట్! (ఎ పరానా(హ్రిపురాణమ్యుప్రాక, 

త్రో పానిహిిప్రాజ్చిజంకువు(పాణ 

ముగలపి, 

టల! పరాయ 
ళా 

యన [ఏ పరాయీద(ఉఊప్రు (ప్రాతబప్రలు 

కుట్టువాడ్డు పాఠబటఅతో టోక్సీలు "వెం! 

కుట్టిఅమ్మువాడు, 
ళం 

(అన్యము, 

(హీ) పరాయ్యి. ఇతరమ్ము 

లిచీ పర్చ్( హి,పు)పర్వమ్యుపండుగ) 

యిట్బల్లి పచ్బత్ (హి,ప్రుపర్వతము 

అలి పర్చస్ (హీ.పు] పరాథీ నము, 

ఎ (శ్ర్రిఖి (ప్రభౌవ్ (హి.పుప్రభావము, 

జిల పభూ[పా-పుప్రభువు. 
వానల (ప్రబీన్ (హి)ప్రవీణుడ్కు-సేర్చరి 

జ్ర శీ (ప్రపంచ్ (హ్) ప్రపంచము లోకమ్యు 

"సోసముం 

శ్రట్ల్యూ లీ పర్ పేంశ్ (హీి.ప్రుహుండీయొక్క 

(ప్రతి,ర0డవ(ప్రత్తి మాూదవ్యప్రతి. 

యు పర్స్ (హింపు) మడత్క పొర చెక్కు, 

-వెచ్చెపరక, 
జఇర్వళ్టే (ప్రతాబ్ (హింప)ు ప్రశౌము, 
అటే ణీ పర్ తాల్ (హి. క్ర్ర్రీచూకు లల స్ 

ప. పర్ తలా (హీ.ఫు) కత్తివారుపేట్సీక 

తృికికట్టి భుజముమిద వేసుకొ నుతోలువారు, 

ఫశ పర్తౌ (పా.పు) కాంత్కిఛాయ,'వెలు 

గుపతాపమ్చుకిరణము, 
సల శ పర్కుఆ (హిప్రు నీడుఛాయ, 
లావో పర్ థీ, హీ. క్ర్రీపృథివి భూమి. 

టా. పక్తీత్ (హీం్య్ర్రీ) (పతీత్సిబరువ 

సమ్మునమ శ్రెక్ మ్యువిశ్యాసము, 

ఈ. పకజ్- (హీంశ్తీ) రాణ జేదమ్సు "డాలు 

యొక్క_పీడ్, 

య్య పస్టా(హింట్ర్రీ) (పజృలోకుల్యుసం ఆ” 

నమ్వుఆ ద్రైకున్న వాడు కాఫు. 

యజబ్బ(య్యన్ధి పద్దాపత్ (హి.పు(ప్రజాపతి. 

(స్వ్రాన్ధి పర్ బా (హి,పు) పరీశమ్య్కుపరి దయ ము 

ట(య్ట్రుళ్ళ పర్చానా (హీ) పరిచయముబేపి 
కనుట్కు మాలిమిచేయుట్క మరులుకొలుప్ర 
టృమోసముచయుట; ముట్టించుట, వెలిగిం 
చుట. 

ఆతమ్లా ల్లీ పుర్చక్ (హి) బుజళఠము-గా 

లాబమ్యుఆశ్రయ ముపకషపాతమ్యు సహాయ 
ము్యుసాజ్ర సెగ 

0 దా 

కూ ఖీ పరచ్చాా (హి్రి చూలిమియగుట్సు పరి 

వచవయమగుట్ట 

లహాలీ పర్న్చూూన్ (హాంపు కిరాణముు సొ 

అను మోదిరచుట, 

మషిపిండి-సర కులు-దిసు'సులన, 

టప్వేద్దాల్లి పమ్బాూనియా (హీ.పు) కిరాణ 

మమ్మువాడ్యుకోమటి. 

యస్హ్రాఖ్ల పర్ప (పా.పు) చించు-పీలికొచీట్సి ఉఊ 

త్త్రగమ్యువర్తమానమ్యు; (ప్రశ్న ల కాగితము- లేఖ, 

ష్మతిక-వర్తమానపత్రిక- 
మ ల్లీ పర్ ఛా (హి,పు) పంపెకోల-దార 

' ముచుట్టుక *డెకోల్స తనంతట నే మొలిన 
వరివైర్యుపరిన_వరుం 

లన ఉస్పాప్పా టో అప్పాల అప్పాల 
పర్ ఇావా.ాంవాంయేం(హిం ట్రీ) న. 

య-నీడ్యగుణ ము౭ఫలితము..ఇతమయల*సణ ము. 

టేశిస్త్రాల పర్శతీ (హీన) నుంటినోడకై 

కప్పు-బొడ్డుకష్పు. ట్ 

ఉద (యి,శ్త పర్ ఖాప్ (పాంటీ) యుద్ధము 
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జగ డమ్యుపోట్లాట-విరోధము-స్పర్ష 

పరతృ'సహాయము-సమర్థత్క నిర్వాహాకమ్సు 

రతుణ- పోపణ-నెగ వేర్చు-అలంకాగమ్యు 

శృ ౦-గారము-సవరణ, - 

[ఏఏల్ పర్టాదా[హి.ప్తుప్రపీతామహుడ్డు 
ము జ్తార- తాతతండ్రి. 

అన్ 

౮|ఎ ల్లీ పర్ చాదీ[హి- స్త్రీ పపితానహ్ని 
ముశ్త వ్యముత్తౌత భార్య 

న పద్దాజీ (పాత్ర) పరాయణత, 

పరతృశ్చం-గారింపు, అలంకారమ్ము_వైఖర్సి పీ 

థిక్ష ంరీవి'సనర్ధత , సానమర్ధ్యమ్సు (వృ త్తి యందు) 
శ ఆరాగని్ వ్ కు తో ఇల్లీ పద్దగీ [(హాంర్ర్రై) పతివక-మయోగ్యు 

రాలు-ఇల్లా లు అంతః పుఠవాసము-చాటు 

మరుగు, తెళ, (దోపుకాలమ్ము 

యంత ల (పదోష్ (హి.పు]) ప్రదోహమ్ముప్ర 

రెప్పల్లు పర్ ద (పా,పు] తెర-తెరదాపు తిర 

స్క_రిజ్యి అడ్డ నోడ్యగుట్టు; వీణయొక్క_అంత 

స్తులేక మెట్టు (పాకాగమ్యు నేత్రపటలమ్యు 

క ౦టిపొరృపొర, తెరచాటు. 

ఉల్చేల్లే మటల పన్తేపన్తే (పా) లోలోపబ్క 

రహస్యముగా. 

రా ఈ వ ప్త 

"మేగిద్దలగ్నా సురాజ్ పడ్నా [ఊఉ] అంతః 

పుకద్రోవాముజరుగుట. బ్రా 0ం తా 

నపీన్. పా అంపుపురవాసీ- మరుగుగా 
నుండెడు- ము రల్పల్ధ-నపినీ (పా. 
ఆంత:పురవాసము- మరుగుగామండంట్స, 

"తెరవాటున నుండుట. 

న. పన్దేస్ [హి పరదేశము, 

వం. పచ్వేసి (హి పల దేశస్థుడు, 

బ్రఖీలేల్లి పస్తేసక [హొ శ్రీ] హజేశస్థుళాలు, 

ఉరాయిడది, 

ర్వ్యెళ్ళ పుర్ జ (పౌ.పు) తునక- పీలిక-వీలిక, 

కీలు-ఈ శె, మ ఫుర్ జే ఉడా 

నా [ఊఉ] తుక్కు లులేగనొట్టుక, 

ఆ ర్స్ (హైి,పు]) పురుషుడు. నిలువు 
పురుస ప్రమాణము. 

ఆశీ సర్) (ప్వా పృచృ- అడుగుట-విచా 

రణ- [(వృత్తియందు] 

(్ ఇల్లీ పుర్ఫా(పా.పు] నిలివెడు, వురువ(ప్రమౌ 

అమ్వు ఉపచారము-ఆదరింపు; రోగినివిచా 
రించుట- దుఖములోనున్న వారినిీఓచార్చు 
టను ఃఖము-ఓ దార్పు ఆదరింఫు. 

ఎయ్యిల్సీ (ప్రసాద్ (హి.ప] ప్రసాదము. 

ఎ(జ్బల్లీ పర్సాల్ (హి.ప్రుచూడ్యు (య్య ట్ల 
ల ము ఫీ పుళ్సాంహి.పుషృ న్త గృకుడు విభా 

రించువార్కు ఆడుగువాడు, (వృత్తి ళోందు) 

ఎయి్య్చట్పుతాని వాల్ (పా) స్థితతు 

లను పవిచారించువాడు, 

( లీ పరస్త్, పొపూజకుడు ఫవూజించు 

వాదం, [(వకుడం* 

యు లీ పరస్తార్ (పాంప్పు బానిస సే 

బ్రయు ఖీ పరిస్తాన్ (పొ.పు)గంధర్వలోకము" 

లము గశీ పర స్తిమ్ పొ, శ్ర్రీవూజనను సేవ 

_సత్కౌారమ్ముభ క్తి, 

రక్పమముుల్ధ పరస్తివ్ గాకా[పా,పు వూ 
జాతుందిరము, (సించిన 

లీ (పసన్న్ (పా. ప్పుప్రసన్నమెన. సంక 

(లి ఇథి పరస్నా(హ్రిచూడు యిటల్లి 

ఆయు జీ 'ప్రసంగ్ (హి.పు]( ప్రసంగము, 

ర. నా. ఎల్లుండే, 

యుల పర్స(పా.పుచూడు యీ 

అలీ పురుమ్ (హి,ప్రుపుచుషుడు, 
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టె (షే ఖీ పర్షాద్ (హీ.పుచూడుం(ుల్య . 

తే: పర్కా_జ్ [హీ,ప్పు] పర కార్యమ్ము ఇత 

రులపని, 

్ట్ర 5 . 

సము, ' ౨ 

ఎ క్పల్లి ఫుర్కాార్ (పా) బలిసినృల్నావైనపనితన 

ముగల్వడిట్టి మైన ప్రవీణతగ లం 

లక్పట్లో పన్కాల(పా, ఫ్రుఖందము తునక్వమి 

(తంటా (యబ్ధప్కంామ్మ-పి క్రమ పీ్ళక్రీ) 
ముక్కు 

ణుగుమ్కు అన్ని కణము; అద్దపుతునక, గౌజు 

పర్షికమము, (ప్రదత్షీణమ్పుచుట్టృతిరుగుట్కు 

దెసదుడుపగుట. 

గణ అని (హా న. 
య్ న పరఖ్_ (హిం్ర్రీ)పరిక 
(టు పురఖా(హిఫు స వస్తు క ఇెచ్పకనుమ్యదు. 

యయ పర్ధానా(హి పరికుుశాయించుట, ని 

వేదించుట్ట స్వాధీనమువేయుట. 

[గ పర్ ఖయ్యా (హ్.పు పరిమేకుడు 

పరనాయించువాడు, 

(నుట. 

పరఖ్ నా (హ్రపరివ్సీంచు1 టు జరనొ 

క్ 

0క్క్ణ పర్ గాహ్(షా) పనికిమా 
ముుచెత్తృచెదారము, 

లినద్తి తుజ్చ 

కక లయ్వణ్త పర్ నన (పావు, (పౌంతమ్సు సగగణ" 

వూ ఫున్ నో(పా.పుమాట కారి. 

యచసాంయత్ర్ధ పళ ఘట్ -గట్ (హి౧ప్ర 
కటమృుస్పష్టము, ప్రశిద్దముం 

తక్ న్ శీసర్ సీసీ పా. శ్రీ 

కశొాచాణప్రుములికి, 

ల పన్లా హి) ఆవల్సితరువాత్కికదపటి. 

) గరి బాణపు ఈ 

ఏ0 పరా 
తట. హ్వూలీ గా 

రయ బి వల్లీ పన్లేదన్హో న కా(హ్) మొద 

టితరగ తిలో వేరిన, 

యం ల్ల పన్లోక్ ( 

య్ ప “తీ)సలయము. 

టీ (ప్రమాన్ (హ్. సు ను 

యైజ్టల్లి పర్ మిట్ (ఇం. ఆ) “సెలవు 

-వీట్సిసుంక పువావడి. 

చి ఫఛ్గీపర్ మల్ (హి. “య్రీ)పరిమళమ్సు ఎపీ 

ల త్వట్టా వృష లల్ల పగ్నాలా-లీ శాట్రి 

(పా. పుజలదార్హితూము; మి దైవైతూముం 

ఉ4ట్ప్తి (పనామ్ (హీ. త్రీ) (ప్రణామము, 

దందము, 

య్రీ్రఎసరలోకము. 

జ 

(థన పర్ నానా(హీంవు)ప్రమాతామహు 

డు తల్షియొక్క తాత, 

మ చ్చి పర్నానీ (హీ.స్ర్రీ) పనూతామ 
షాతల్లిక ల్లియొక స_రల్లి. (ఎగుమనది, 

రలప్పచ్ధాయ్యాన్థి పరింద్-ద (పా.పు) పత్కు 

౧ 0చ సన్వా(హాత్ర్ర) తూద్చుశాల్సి నట్టి 
ము౦ళ. (మ్రుచింతృ అక్కలు 

చీ పర్యా(పా రు పష లమ్య 
అవన 

ర్వాజ్ పొాఎగిండు. 

త్రీ) ఎగురుడు, 

దయ నము, 

బ్రో ఫరా గన్ (పొ ఆత) పద్వః మ్సుచ, “పసు 

(ప్రచాణమ్సు సత్యము, సఖ ఘు  ప్పఫ్థి 

జయమ్సుటడవాపయొక్షు _అద్దకోల 

(2 నా” స్టా వథ్నా (హీ) సెరుగు 

ట-వృద్ధియగుటవివాహితుదగుట. 

(61 ఖీ పుర్వానా (హ్రీ నిండించుట్కనింపిం 

చుట, 

యయ ల్ధ పర్వాన్జాత్ (ఊపు) ఉత్త 



ఆకాశ 

రువుల్కు శాసనముల్కు ఇలవుపిటీలు, 
(ఎవ్చు ఛి) (ఉత్తరువు. 

టవ ఖ పర్వాన్గీ (పాంత్ర్రీ. అనుజ 
లు! ఏబీ పర్వాన (పా.ప్రుపతంగము, దీపపు 

పురుగు ఆజ్జాప(త్రిక్క సెలవుచీట్సి మోహ్ 
తుడు, ((కింద సెట్ట్రబడునది. 

సల్ల పర్వాయా (హి.పు) మంచపుకోళ్ల 

సో ఏ ల పరా యా (పా అగత్యమృు అక్క 

శ్ర. 

ల పరో తా(హీ, - పు) ప్రప్మాతుడుమునిమ 

నుమడ్య్తువమునునునికుమూరుడు;, మోయను బ 
-క్తెము. 

లీ పర్వర్ (ప్రా పోవుకుడు, ఏలినవాడు, 

- కం, ౨ ఇఫ్టాపర్వర్షిగార్ (పా.పు) ఈశ్వ 

కుడు పోహకుడు. (ఒడిసృ బానిస 

రం, ౨4 పర్వర్ష (ప్రాపోషిందబడిన్య పెంచ 

అటు ం లి పర్వరివ్ (పాం్ర్రై పాలనృపోవ. 
బము, 

గ పఠరోసా (హ్. *ప్రు భోజనము వ వడ్దేస్త 

యయ పరోస్నా (హి) వడ్డి వడ్దంచుట. 

మ. పరో సియా (హి,పు) వడ్డించు నాడు, 

టల పిరోనా (హ్ (గుచ్చుటకూర్పుట్ట 

దూర్నుట్క సూదిలో దారము దూర్పుట్ట 

చొప్పించుట," మ. (తుడు. 

యాతు ఇ నే. య. ్ట ల్ల 

గ! 

న్ ఫుర్వయ్యా [హింత్ర్రీ) తూమ్పగాలి, 

లాలీ పర్వీన్ (పా.పు] కృత్తికానక[శ్రము. 

"జ ఫలే పర |(ప్వా అంచు. ప్రక్క, (క్రింద్యు [కింది 

ఏచ్పట్ల పర్ హౌజ్ (పా.ప్రు పథ్యము వరన 
మృుయమమను, పరిత్యాగము, 

శత1 

(వడ్డించిన ః స్తం, " 

శ క ల్లీ పర్ పజ. గార్ (పొ) జిచేంద్ర 

యుక్యవస్ట్రంచువాడ్పుపరి త్యాగి. 

జో అంజ జ్, వ్ [41 

వీ జ అర్ జి స పరి త్యాగము. 

డల ప ౨(ఉ.పు ఆవలి(ప్రకృ, దూరమున్న 

ఆవల, 

యా పరీ(పా. ్ రీ) చేవతా స్రీ (త్రి) శెక్కాలుగల 

(శ్రీసుందరక్ర్రి, గంధర్వ క్రీ, అప్సరస 

అందగ'టె లేం (బందు. 

తట్గ్యత్త్రశ పరీబంవ్ (పా ఫు) ఒకవిధమైనభుజ 

బ్రఫోమ్ తజ సీఖాం (పౌ.ఫు) కట్టుబోతు, 
మంతగాడు, 

యచ్చట (పేత్ (హి.పు (పేతమృుభూతము. 

యోన్సిజ (పీక్ (కాంత్రి )ప్రీతిసంతోపముం 

బ్ర చే ల్లీ (ఫ్రేకమ్ (హి,పు ) (ప్రీతము; (పయేన 

మగడ్డు[పియుడు, 

బ్ర య పరేషాన్ (పొచికాక్రైన్స చిందర 

వందరమ్రైన చెదరిన్స క లత చెందిన వ్యాకుల 

మెనృ్మకలవరపడినృ-చింతగల. 

తో యయన్ప్రజ్జ పరేహినీ (పాత్ర) చికాకు 

చిందరవందర చెదరిక్క కలక వ్యాకులమా, 

కలవరము, చింత. ((శద్ధం చింత, 

(జ్రవ్ప్రల్ల పలేఖా(హి.ఫు పు్రుపరిక్కు నిహెరమ్ము 

తనా పశేమ్ (హి.ఫు) (పేమ, క్స్ త్ర 

న్ ల్తి పరేవా (హీ.పు) నీటిపౌవురము. 

క లీ 

(ఊ-ప్రుసుంపరక్త్రీసమాజము, (రీ, 
ల్వీచ్హీ పరయ (పాకి) మోహిన్సి అతిసుంద 

ల పుడా(హా.పు "పెద్దపొట్లము; మ దైలతో 

లరుతో లప? 

(్ర న్ పడాకా(ఊ, పుచూడు (యమ్య్య్ 

ఆోటీం్లే పడ్ కేకీ('ఉ)చూడు కల్లలు 

పరయా. కాఅఖాడా 



ల. 
క్షి న వ్తో 

యు 

9 |స్లు పడావ్ (ఊ. పు)సత్రమ్కుబస్పవిడిది) శిబి 
నము, చేనానని'చేళమ్చుగుంపుం 

౮1ఖ్ల ఖ్లపడ్ పడానా "హా గిజనిజలాడుట, 

కొట్టుకొ నుట వదరుట్స కారముపుట్టుట్ట 

నాలికచుజ్జుమనుట,. 

యు పడత్ (హి. క్రీ పట్టుబడి వెల్కధర్శ లె 
1; 

నే గా ంకే ట్టుబడ్స్ నరాసరిలక్క సగ టు, 

(ల శ్ యిసస్ణంఫెలానా (హ్స్ ధరలు 

కటుట _వెనముగాధరలువేయుట'ససుటుగ 

ట్రుట్రృననటువీయుట. (పన్ను. 

ట్స పడ్ తా (హీ.భు) షం కట్టుబడి 

లీల ల పడ్తాత్ (హీి-్ర్రై 

ర్విమగ్శాన మరలమూచుట్ట తిగిచూచుట, 
సరిచదూచుట, 

ఆటూ పశడ్తాల్ నా (హీ) పునపీతుచేయు 

టపి? చూచుట్టమరల మాచుట్ట సరిచూ 

చుట. (చేయనిభూమి. 

స్] యాగా పడ్మహి. శ్రీ] 
న. పడా (హీ)పడుట్టఅగుట్ట నిలుచుట, 

దిగుట,వండుకొ నుట, సంఘటించుట్ట అల 

యుట్టఇాపుగానగుట్క ఆధీనమగుట, వెల 

యగుట్స ధరయిసట్క చింకపడుట్స (ప్రవే 

శించుట్కవిడిగానుండుట్క మిగులుట. 

(3 పడ్వా (హి త్రీ) ప్రతిపద, పాడ్యమి 

(పు) బ డ్రైకుజ్ణం 
ల్ల పడ్వాయా[హి.ప్తు మంచపు కాళ్ల 

న న. ఎత్తువి ల్ల 

వ ము. 
ణ్ పదోస ల వీ లాం పడో "సన్ [హీ] పొరుగింటి 

్రీుపాచగింటియా మె. 
క క్ . టాం పడోసీ (హింత్ర్రీీ పొరుగింటివా 

డు, పొరగువాడు. 

నీ 
వ్ 

న్రీ ౧ పునః పరీత్సు పున 

నీడుసేల ,చెలక్కసాగు 

(౨ సై పథా[(హ్రిచదివిన విద్యావంకుడగు. 

(జటా (ల్గంగునాంలిఖా (హిప్ 

ద్యావంతుడ్డుపండితుడా. 

ఆల న్ ఒక (ల్గపథానా-దేన్యాహ్
ని 

చదివించుట్ట విద్యకఅపుట; ఇడశేపుటం 

లోలె్లో న న శిమణ్క చది 

వింప్రుచదువుపుస్తకమ్భుబడిజీతము* 

యిఖ్లు పడ్నా [హీగ చదువుట .విద్య సెన్చట) 

(చదువుట. 

) మంత్రము* 

ఒప్పగించుట, 

యయెళ్లా పగంత్. (హీంట్రీ 

ల. క (హీ) చదివించుట, 

యశ పుడీ (హిత్రీ) మద్దెలతోలు, 

ట్ల పుడియా(హి. పు)చిన్న పొట్లము, 

(సు పడియా(హింసస్త్రై )బల్లై గ్రైపడ్డే 

రం సా! (14 క పట (పా.త్రీ ఇటి 

“కెల ఆవము, బట్ట 

రప్యుల పవమార్ద పా చిన్న బో 

ళ్. పంతతనాత, త్రదుపర్తి కనుక, 

కాస్త తుదకు ఎట్ట కేలకు. 

అచ్ప్రామీలస్టూ పడ్డ (ప్రా భక్తే 
మా) 10! టీ అందాజ్ (పొమిగు 

లు, శేవమ్యుసంచితము.. టల (య్హలస్టా- 

పాహోనా/ పొ "వనుతీ యుట్సుముగబుట, 

9) బాహారన్ (పా) అనుయాయి్యి అను 

సాకి వెనుకబోవువాడు. తల్లే గ్ 

ఒపేమ్ (పా వెనకముంద్యుసంకో వము. 

(ు పస్సా(హీ.వ్రుదో సెడ్రుపుడి సృడు. 

౮ (బూ పసానా(హి)వార్చుటవంచుట్కనీము 

తీయుట, 

(య (యై పసార్నా(హీపు) వ్యాపింపచే మాట 



[య్య 1లేతే (| లనీ 

త్య 

పిస్తరించుట, (పసారించుట్ట పభారించుట, 

పంచుట, 

( (యో పసారా(హి 

మ్సు పిరివ్కి 

ఎ (యిల పసావ్ (హి.పువార్చిననీరుగంజి. 

టో యిన పీసాయీ (హిం శ్రీ) విసరినకూలి. 

యజబి్య్సీ పస్త్ (ప్పొపొట్టి కుకువు కొందమైై 
ళం 

హి,పు ప్రసారము, విస్తరణ 

వ్యాప్పీ ,పనవారముపకచుట, 

సృనీ న మైనుతు సృమైపుపిసినారి, అల్బమైన, 

ఆ (దు యయమటిన్లలా ఫార్టల్ (పొొనీచబుద్ధిన ల 

అల్పుడైన యయ కద్ (పాపా 

ట్ర్రైకురుచ, ౮ తయయ్య్యి-కర్నా (ఊఉ) నీ 

డించుట్క లోపరచుట. తంత యుల 

హిమ్మక్ (పొ శ్రైగ్యములేన్ని పిరికి. 

బ్రయున్ద పిస్తాన్ (పాంస్త్ర్రీ) కుచములు స్థ 
నములుఉొలిండద్లునను మొసలు, (ము, 

యమము పుస్తక్ (హి .త్ర్ర్ర్రీపుస్త కము, పొత్త 

ఎ్రూయ్మున్జ పీస్తోల్ (ఇం పు)పిసుకుడు తు పాక్షి 
చిన్న తుపాక్సి పిస్తోలు. (లకుక్క, 

యులు. పీస్త (పాంవు) మొక్డీపబుకులు, అజ్హా 

హాన్నో పిస్తీ (పొ) పసరువర్షము, పసరుభా 
అయనల, (పిరికిత రము, పల్లమ్యుతగ్దు. 

టాలీ స్త సేపా త0మెగ్యను అధ్రైెర్యమ్ము 

నస (హీ, ఆ) దొం+త నము, రాతి 

ళ్గు గంగ? పషనముగాఒకరిపొలములో పే పుట. 

సతో పిసర్ (పా పు) ప్యుతుడు, 

భ్ (మి యినా సాంద (సా,దత్తు, పెంపు 

డుకొడుకు, ౮1) ఆ్టాజాద (ప్రాజె 

(త్రు నుకొ దుకుకొ డుక, 

యని పసరన్నాా (హ్ 

చుట్ట పరుపుగానగుట, పరుండుట, హూఠము 

వే యుటం 

(యి పసర్హాట్టా (హి 

) ప్రసరించుట, వ్యాప్యి 

హింళ్టు పచారము) 

కి రాణపు అంగళ్ళు అంగడివీధి మందులఅం 

గళ్లు బుక్క అంా ళ్లు, 
వి 

లాలి పన్లీ(హింస్త్ర)పర్భువు(ప్రక్క ఎముక, 
(ట్టు. పిస్నా (హి) విసరబడుట్క పిండియ 

గుట్టనలుగుట్కక స్టపడంట, 

యము పసంద్ (పొ, క్రీ) ఇన్టము, (ప్రియక్సు 

ఒప్పిదమ్ముఅఖిలాప్క మెప్పు అభీష్టము, 
(్ర్రచయయి్యంపసంద్ కరా (ఉ)మెచ్చు 

తుఇన్చపడుట, అను మోదించుటు, 

ద పాయుస్టా | ముటుల్జ పసందా-=బే(ఉఊంవు ఒక 

విధ మైనక అుకుట్టు చక్కు గావేసినమాం 
సము, 

రెంప్రయట్లు పసందీద (పొ) ఆంగీకృతమెన్క 

ఒప్పిదమెనృఇన్టమైన (ప్రియమైన మనో 
సహార మైన (ఆడుది, 

శ్ర టిన్సివీన న్వోరీ (పా ఫిండివిసరు 

క్రాలాల్లే పిన్సూ(పొ)మిజ్ణల్లి (నంగనాచి) 

(సలు పిస్వానా(హ్రివిసరించుట, 
శ్ ల క్ య్ టే కీ పిస్వాయీ(హీ)చూ డవ (య్య 

(యను పనిజ్నా (హి) “చెన్ముగిలుట, వము 

టవూయాట్ట(స్రవించుట, శారుట్క కరుగు 

ఉట మె్టగిలుట 

వు కష ప ఇిక్టీ దృతకె_డు, 

న్ (పా) వెనుక ట్టితరువాత్సి ఆధు 
అ | ఇ9 శ 

నీక మైనం 

న. పనసీనా- వ్ [ హీ, స 

( 1 ాస్లారో నా(హీ హా) చమటవూయుట, 

య(య్సు పిహెబ్ (హీ పు) చయూాడు, (య్య 

యము పుక్స్ (పాంత్ర్రీ) పృవ్ట్యమ్యు. వెనుక 
తోడు, ఆ వ. తరమ్యువంశమ్యుఆఅన్సు 

ఊత; కాడ యామ్యూల్లు యంయెల-బపువ్స్ 
(పా) తరతరముగ్యా పరంపర గా 
రట్టు యయ్యు--పనావ్. (పొ వెనక 



స్స టుష్ము 
౨ ఇధాయునో ఇనకానతపతా కలాల, మ ఇ లలు అరా 

డ్తే యు 
ళా 

అసల ఇాలుననామా. హా బాష్ స పులనావయలాంత. 

బలచ్యు ఆశ్రయము, ఆను 

లంత (జం యయా దిఖానాందే 
నా డ్ ,పా౭పోవుటం 

గ్ర ల యు పుష్తార [(పొపు] బరువు, మోత 

ఉ్య(0ంయయష్యుపుష్తకమార్నా (ఊ) (గజ్జ 
ము) వెసకకాళ్త క్షత రన్న ట. 

పాయు పుష్తూ.' 'ప్యాక్రీ 

చేళన్లు సులల" హ్ 

అమ్మా పువ్వు; పా.పు): స్తువుక స్రదిన్నె,ఆను, 
ఆనికృదన్ను; నోడకుబలకరముగా క్రింద నే 

యుమన్ను వెనుకబలము ( గానుండునగి, 

ఆోవ్మై పుప్తీ పా. క్ర్రీఆశ్రయమ్సు సహాయ 
మ్యుఆన్కు ఊత్వఅనుడుదిండు పుస్తకములకు 
వేయుఆట్రలేకతోలు, 

లో తామా పష్పీబాక౯ా (పా.పు తోడు, 
సహాయమ్వ్యుగందప శై జడ్డప క్రై, 

 “కుష్తూయనకాబూలు 

(గెం 

శమము పుప్వీక్ (పా) పరంపరగా తరకరము 

ఆశిమల్గి పుక్ట్ (హ్రిపుష్రిగల, బలముగల పా 
లను పోపహణ,) 

జ్ పుష్కీ(హ్, తీవ పో! పొస్టి ఫక్ "పదము, 

ము పవమ్ వం బొచ్చు, ఉన్ని 

వ. మ. (ప్రా బొచ్చుతో నేసిన, 
కంబళమ్సు రాంకవము, 

శ 

వమ్ము పశు (హీప్తుషకువ్వు మూఢుడు, 

, [గ్రమ్ము. విష్వాజహింప్ర) బోగములంగ్యా 
పరకారమ్సు ఫరికి ణం 

య 

యో పక్ష (పా.పుమశకమ్సుదోమ్వు అల్పము, 
త్త యు క్ 

తశ పిష్షీ పిష్టీ లారా 
లి న్ వే.మాన్ (పా)పక్బాత్తాపమునల 

సి ప్పపడిన బిన్ను _బెన, 

కాగా వమేమానీ (పొ; స్త్రీ 

పము, అనుతాపము, సిగ్గు, వ. 

వ్యా క్ు 
/)సళ్నాత్తా 

పక్కా(హీిిపక్యయెనృవండినృపండినుపూ 

డగు, (పవీణుడగు అనుభవము;:;ల, నిజమైన, 

, రూఢియైన, ని ద్ధారణక్షైన, నిశ్చ 

య మైన బ బలిష్ట మైనదిట్ట్రవమెన ఇటుక సు 

న్నముతోకట్ల్టిన్వ ర యిసున్నముతోకట్రిన, 

ం కి పుకార్ [హీ.పు) అరపు, పిలుపుధ్వని, 

సద్దుఅల్లరి వొంజు కేక 

ఉక్కు పుకార్నా (హీ)వీలుచుట, అకచుట్క 

అల్లరిచేయుట్స మొర పెట్టుట కేళచేయుట, 
౮గ్యు పనకానా (హ్ వండుటు సండెించుట; 

మా", వేయుట. 

ఇకా పకావ్ (హి) పాళకమయ్యుపకద్చుపండు 

ట్కు సిద్ధమగుటు స 

(తోక్క్లీ పకాయిఃా (ఫా్రీ! పాకమ్యువంట, 

పక్వమ్వ్పువంటకూలి, 

క్ పకడ్ (పా.శ్ర్రీ) పట్టు అగ్నముుఅదా 

యమ్ములాభ ముుఆ కేపముం 

11 
చ్చుట;చేతికిచ్చుట, స్వాధీనము చేయుట, 

పకడానా (హీి పట్ర్టింయట, పట్రియి 
ళా ళ్ ళు ఉం 

ట్టు పకడ్చాా (హి పట్టుకొనుట్టపట్టుట, 

నిలుపుట్సఅపుట్కఅందుకొ నుట అతుకుట 
అంటుట్స ముట్టుట్టు స్తాపీత మగుట, అగుట, 
తీయుట్ట జాడతీయుట, ఇరికించుట, ఆ జే 
వించుట. 

(|! వ సనల్టీ సక డ్వానా(హాాసట్టి సటించుట. 

అతు ఫీ పక్ష (హీంఫు) పతీము; బలము, సహో 

యము నక్క గరి (ఛాణప్పుఈక్సు పదు 
దుదినముల కాలము, (సహాయుడు,పిట్ట,. 

పాము ప్య్టీ (హి,పు) పమ తోటివాడు, 

టు పక్నా (హిిపండుట; ఉడుకళట, వెండు 

క్షలు నరియుట; ;ఈజేరుట, పక ప్రమగుట్టరూ 

థియగుట్ప త్రీరుట, 



లక్ కరర 
శ 

బ్ర ఫక్వాన్ (పా, ఫు) పశక్యాన్న మ్ఫుపిండి 

వంట, (చుట; పక్వముశేయించుట. 

టయ పక్వానా(హ్) వండించుట పండిం 

లో పక్యాంయయిా (హింత్ర్రీ) చూడు 

(బుర్విఆబ్బినది, ఏరా పా 

హి,ప్టు) బజ్జిఫబుర్రు 

(మద్టైలవాడు, 

యాస గాటను పఖ్వాజీ. (హీ) మాద్దంగకుడు, 
(ప్పుఖ్ణు పభ్రోటా. (ప్రాప్త విడెముల 

ఎవెసొదిగినఅపరంబ శేకచేక బంాయతు, డు. 
న య మ కూశేన, 

కా "సలి. 

మకు ప ఖేర్ పవొా,ఫు) పవీ, 

యు పగ్ (నా ఫు) జూదవ ము, కాలః 

జ్ తతత ఒమ్య-డండీ (హి కాలిబాట, 

అటు యయ్య-కజీ (హి'పాదరతు, (లము 

ఇ య. ళా. ('ప్రాకఃకా 
వ! 

స్తత భర్యాద, 

ఒకడు 6, 1 తా ఉత 
నం భం శ | హు 

నం 

కష్ట పగ్గా/ హి.పు) వడ్డృపిచ్చి, "శలివిమాలినం 

రష పర్దానా(హి)పిచ్చిపట్టుట. 

మ పీగ్లానా (హీ కరిగించుట్ట ఒడంబ 
రచుమీ, 

త) పకుము, వాచా" 'వ్రు; 

(యయ పీన ల్నా (హీిికరగుట్టులోబడుట. 

(నమ్మ పగియా(హి.ఫు) తలగుడ్డ, 

ఎత్తి పుల్ (పా.ఫు) వేతువువారధ్ధి వంతెన్వ 

కత్తువపోగు, కుప్ప్రదిన్నె = 

ఆ పళ్ (హి,ళు )లిపష్ప వెండుకలు రెప్పపాటు 

కాలమ్ముతు.ణము, 
టు స్త 

టు పల్షా (హీ.పు కొంగ్యుఅంచు; తలుపుశి 

చే ఫకిందుదవ్వు, చూరము; (పయాణము; 

సహాయము అ(శయమ్య గోతమ్సు సంచి; 
బరువు, నె త్తిమోత) స్వాధీవముు (తాసుకు 
డక తూ మెడుఅనుప్రమాణము, ౧౨౦ శే 
వకొలత. 

వ్యా భౌ 

జవీల్లా (హి ఫు) కుక్కుకూను జారజుడు, 

10 పలా[హీా, ప్రునూనెగరిశు, ఇృద్దనరి కొం 

లాలీ పలాస్ (హింపు) మోదుగు, 

ఫ్లు (సీట్ట-సావ్డా(హి.ఫు) మోదు 

గువిత్తులుః ((హి'పొనము. 

లోనీల్సీ పీలాస్ (పా, .ఫపునార-చచీర ముతకబట్టు" 

టటిస్మే పలాస్న్నా (హీ) వెప్పులుకుట్టినతేరు 

వాలేసవరించుట, (యుటః 

($ట్ట పలాన్నా(హీ) పల్లముకట్టుట్క గంతజే 

ట్ట పీలానా(హి)త్రాగించుట్ట పట్టించుట) 
(తాపుట్సఇంక జేయుట హ్ 1స్టలపీలాయి 

(హి), దాద్ధి ఉపమాత. 

శాలి పీల్పిల్ (పా,పు)మిరియములు, 

లేత పీల్చిలా (హీ) మెత్త నిపిసపిసలా జెడ్సు 
లసలసలా జెడుపత్తి వలెనుస్ట = 

సీత. పిల్చిలానా (హి లసలసలాడంట, 

సత్పివలెనగుట్ట ుత్తగాబే 
యుట్టపత్కివలె జేయుట, 

త్ కు మెత గిలుట్స 

లీల ఫుల్పులా (ప్రి బోలు బోస్సీ లొట 

లౌాటలాజడెకు, 
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ల పుల్పులానా(హీ) గనలబరించుట్కనము 

లకు: డతినుట్స గప్పరించుట. 

ట్ట పులావ్ ౧పా.పు) మాంసముపరిమళే (ద్ర 
వ్య్భములంక లిపవండినవఆిన్న ము. 

యె )టల్ధ పీల్పిలావాట్ (హీ స 

పిసపీస, 'మెత్తదనము, 

ఆతు సలీం పుల్పులాహాట్ పాత్ర) గల 
! ళ్ 

న ఎజి పసల్పచ్నా (హీిావైబడాట్ట లటుక్కుం 

న్నవెబడుట్వ ఆక స్మాత్తు-గా మొొపలు పెట్టుట 

3ెక్"నుటు,మిాదబడుట. 

టు పల్ థీ(హిం్య్త్రీచూడు. ఎట్లు 

యు పల్టా “హింపు) తిరుగు వెల్లు మార్పు 

తిరుగుదల్త మళ్లుదల్క పొర్లుదలృ మార్క మూ 

కల్లింపు, (ప్రతీ కారమ్ము రొక్రుపొార్చించుకడ 

చివిత్తై అయ్యే-లేనా. (హ్రీ పగదీ 
ర్చుకొనుట. (0 య్యి_ఖానా (పాతి 

రూ బడుట, క్రిందలయగుట్ట పొర్లుట, 

(య్యే పల్టావ్ (హి.పు)తిరుగుడుమళ్లుదల, 
తిఈగుదల,(వతీ కారమ్యు విరుగుడు, 

లా షలిన్ _ఇ౦.ప్పు పకూలమ్యుదళ ము, 

వి పలట్నా (హీ) మరలుట్క తిరుగుట, 

పొర్షుటృుమారుట)ని గాశ రించుట్క లేదనుట ; 

(త్రిప్పుటు పొర్లించుట; మార్చుట; |క్రిందల 
వేయుటృమాగాదఊట.బోరలించుట. 

పౌ ను పిలన్నా (హి) అకుకుబడుట్టసెన 
క ళా 

బడుట, వెబడుట్టమాదబడుట, 

(సు పల్ జా (హింపు (తాసుకుడక్క పళ్ళిః . 

వి పలస్తర్ (ఇం.వు,సనోడ్యగార్వ గచ్చు, 

'లేషనమ్కు పట్టుమందువూత్కవూత, 

యమ్మీ పలప్త్(పా. ఫు)అపవిత్ర మై సలం జె 
అయ పలక్ (పాత్ర) శెప్ప వెండ్రుకలు 

ప్పపాటుకాలము. ంబ్తణయీల్తాపీటా 
టం! ఇళ్లు! 

(హీ) కంళ్లాన్నవాడు, 6) ఉంయయల్లులా 

మాగ్నా (హి) వ కన్నుగీటుట, 

0 అయనం నవాజ్ (పా భగవంగుడు, 

జేవుడు. (ఉయ్యల, బ్లట. 

య్య పల్నా (హి.ఫు) ఉయ్యల, తో ట్ల బట్ట 

(టు పల్నా:. (హి వెమపట,: షింపబడుక* 

(ట్లు పిల్నా (హి) నలుగుట్క మెదుగుట్టుప 

యాసపడుట;పెబడుట ; నూకొ్క- నుట. 

రయ [టటీ పులందా-ద(హింవు) మూట 

మోపుకట్ట. 

అయట్లు పలంగ్ (హీ పల్యంకము, నుం-చమ్ము 

(పా) .చిరకపులి. _ప్వలయమయ్య-పోమ్. 

(ఊఉ) నిచోళ మ్యుపరుపువీర, 

శ్ బాయుస్టతోడ్. (హ్రి. నిరుద్యోగి 

సోమరిపోతు, (క్కి చిన్నమ౦ం-చము, 

రల పలంగ్డీ (హి శ్రీ) మం డఫుకు టా? 
ఖాసన్హే పల్టూ (హీ.పు అంచ్చుకొంగు, వైటు, 

గ్ పల్వా(హీ. పు) పెంపుడు పెంచిన. 

(ట్ర 0 పల్వానా(హీ) పెంపించుట్స సోసష్టింప 

జేయుట, (త్తీయిం-చచుట. 

(ల పిల్వానా (హీ (తాగించుట్టులెలము 

టీ లేస్తాను పలోళా-క(హి.పు) తొలు 
చూలి£ొ డుక్సు వెొందట పుట్టినకొ డుకు, 

ఫోన్స్ పల్వల్. (హింప్పు ఒక విధ మెనదోస 

"కాయ. (ఆంకేస్తుు 

లేన్జీ పల్ల (సాంప్ర తాసుకుడక ,పల్లీక) మెట్టు, 

ట్రతన్తా! తమను పల్హండా-_డే (హీ) 

సీళ్లయిబ్లు నీళ్లోత వెల క్రిందిపీట్సు నీళ్ల కుండలు 

"పెట్టుముంచె. 

( వాకసల్లి పల్ హీ(హి త్రి ఫ్హమ్సు గుల్మము, 

లోనే పల్లీ (హింత్ర్రీ్రఎసన్లెపల్లి యు. 
ఎక పలీ(హి. స్రీ మిల్లిచిన్నగరి పె. 
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4 సలీ(హా.'్ర్ర్రీచిన్న వం కెన్కకట్ట 

యాలి పలీత్ ( (హీ, పు)(పేతమ్వుఆపవ్నిక్రము. 

యస్టాలలు పలీతా-త(పా,ఫ్రువత్సి కాగ 
క యంత్రము వు 

బతి పలేథన్ (హొ.పు )పొడిపిండిి ఒక్తుడు 

పిండి నోదుమపాలుతీ సినపిండిపిప్పీ. 

తథనల్లి లీడ్. ( పా్రాఆట్ట వల మైస్తపీళా నము, 

టు పళ్లేదార్ (సా, మోకహాలివాడు 

బీ విన్ (ఇం. కా 

బ్ర పున్ (హీ. శ్రై త్రీ) పుణ్యము. 

లీ గే (హీ, ఇదె 6€66నముి అను దానికిసరి 

మైనతఅర్షమునిచ్చు డత ని య్ ఘ్సు 

ల పక్ (టంనిళ్లున లే; అయిదు”: తేకణత 

మలసాకుిి అనుఅర్ధమునిచ్చు ఒక జాప'స 

గ్దము (ర్వ టభాసటై(హ్) తమలపాకుల 

పెప్టే స్కూ 
(త్రమ్యు నీళ్ల (ప్రవాహముయొక్క్ల సహాయ 

హన క్ (హీ జలయం 

మున నడుచు యరత్రము సై 6 లఖౌల్ 

(పా) అతివృష్టి; 

తాంబూలపు రోలు 
ఎఆతటాటి పా) 
తోలేల -డచ్బీ 

(పా) నీటిబాతు |్యార్భ్టగ్థ- కప్-డా (హా) 
జమ్ 

తడిపెలిక యహద్చక లా ఫుట్ (హ్రిజలాశయ 

ష్ బావి "వు (యస భా (హీ) 

జావు మవెత్తగ్మానెన అన్నము, నీళ్ల త్రోనున్న 

అన్నము, 

టట్టప పన్నా, హ్, పు). చృరాయి; ;అీ పరంజీ రేకు; 

“శీకుతగడ్యుపొనకము, చెప్పు వైఛభాగము. 

(ట్టు పున్నా (హీ)దూసి. ౦చుట,నిందించుట, 

(టు నీ పీస్పా(హ్రీప బకొట్టుట; ఎ ఏకుట్వ దారపు 

కండె )టాండ్వేపి౦ంజము. 

(స పన్నా (పా) వెడలుపు నెరవు. 
యు హూ(ప్రొాచూడు బ్రో పత్యయార్థకము, 
ర0ట్ధ పనాపా(పాః స్త్రీ ) శరణ మ్కు ఆశ్రయము; 

ఆను బలన్వు నీడ. ౮ క ర6టృ-గావ్ 

( పాొళరణాలయము తోం (గిర్ (పా) 

ఫరణుదొో చ్చినవాడు€%) సె (య్జ--లేనా(ఉ) 

య్ ్డి పనాహీ(పా) శరణము, రతుణమ్తు 

ఆటు పంబ (పొ.ప్రుపంబృపత్తిదూది. 

లపపుఎటట్టు-బనోమ్ (పొ) వెడచెవినిపె 

మ థ్ ఇ సద్ధీ_దోో 

జ్ (ప (పొతబట్టలుకుట్టువాడు. 

బ్రాల యట్ధాదహాన్ (పా) మితభాషి. 

తైలణల పంబయీా(పా.్త్ర్రీ దూదిలేకపత్తి 
లీ ఫ్ ళం ద్ 

వేసికుట్టినది... వం!) ర్రన్టరాన్ ఓ 
(ఉ)చలువగుడారము,. 

(ఏ(ట్లాట్స్ పన్నానా (హి) అభివృద్ధి చేయుట్స 

ట్ర. బలపరచుట్టచాగుపరచుట, 

ట్ట పనప్పా (హ్రిఅభివృద్ధియగుట; లేజరి 
ల్లుటు రకొ్కానుట్ట చలపత, బలియుట్క 

చాగసపడుట. (తము, 

తట్టు పంథ్. (హీపు) పంథము [త్రోవ మ 
(శయ్యై పంథీ (హి. పు) తెరువర్శి మకస్టుడు, 

పం టటాస్తాపోర్నా (హిప్పు ప 
'దాానసనము, 

పంజ్ (ప్రపంచ అయిదు అయిబేంద 
ఛి 

సకన్ (పా) మహమ్మ గుజ్జము, లో బ్ర? 

వీయులపంచమహావురు షుల్కు మహామ్మాదు- 

శ భి 

ఆ లి_ఫా' తా శ్రహసను-హు'సేనుగార్డు. 

యజ! స్రయ్లాఆయత్ (పొ) అపరమునకి 
(ఫా తెహాలో)-చదువుకొరానువరీ పుయొక్కం 

ఆనువాకప౦చకముం ఏంది. (ప్ప బ్రోఘైసాఖ 

(ప్రాపంజాయ్యిప౦ంజు వు (దివిటీ), పంచదఖాఖు 

ముం యాట గు న స్ట--నౌబత్. (ప్రా పంచ 

ఫుటిక మృ పంనవాద్యముల్కుఅయిదు వేళల 

నగారా లేక నమాజు, వా భాసిన్ 



లర్ శా స్థ 

ష్ టీ 
తో త్య 
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(పొ పంచదోవముల్కు అయిదుదోవ.ము 
ల్వంగలగుజమ్తు పంచమహాపాతకములు 

ఆఆ భణ మం౦ంబ(పొాగురకువారము, 

బాయెట్టు పంజర్ (హి శ్రుఅస్తిపంజరమ్ము వట్రము, 

పంజరము. 

సై ఎయాస్డు పీంజ్ ర హేప్రైసంజరము దేహము. 

త  ఎమయుట్లు పింజే (హింశ్రీ) చిన్న పంజరము. 

శవవాహానము, /లువెలకిలపడినపందెము. 
చసమాట్ధి. పంజ్ డీ(హి. క్రీ అయిదుగవ్వ 
శమాట్లు పంజుష్( పొ అయిదవ పంచమము, 

టయీల్య పంజ్నా (హి) అతుకుపడుట్ట టంక 
ముశేమాటు పడుట అతుకుట. 

యొట్ళ పంజ(పాపువేళ్లతోగాడినఅరవేయ్యి 
అజుద్దుపంజాయ్బి చపేటమ్ముపం వశాఖము. 

అయిదు(వేస్చుపిడికిల్పిపట్టువీడి. (దివిీ, 

న. పంజీ( పా, క్రి) క కా. పకా? 

గ న ఓ్సి పంజేరా (హి,ఫు) కంచరివాడ్కుపా 

(త్రలకుమాటు వేయు వాడు; శకుపనులవాడు 

టంకముపనివాడు(టిన్ ౫ రువాకు), 

స్ టాయాష్యు పింజ్యారా (హి,పు) దూజేకుల 
వాడు, (మ్యుసీమంకపుసా శ 

తూమట్య పంజేకి (హి. క్రీ) బాలింత కాయ 

భః వంచ్ (హిపంచ్యఅయిద్వు పంచాయితి 

దా రుడరృపంచుడ్యుమభ్యస్టుడు న్యాయాధి 

య పా్ర్ 

(హిృిఫంచ ద పొర్రమృుప౦చలోవాములపా(్ర 

లేయ్లు రుకుల పంచ్ "6కాప్యాల (హ్ 

హుక్కాగుడుగుడ్తి, 

దద (యమైన్ము పంచా-న్వే(హి) తొంబదియైదు. 
ల్రత్రా్య్తు పంచావన్ (హిఎబదిమైదు. 
యాస్లయ్షైట్ధ పంచాయత్. (హి.టక్ర్ట్రీ పంచా 

ఆత్సిన్యాయసత్స గుంప్తుఆల్లర్తి గ ౦ నో 

భము, లట యచ్తీయ్లైట్థంనామ (ఊఉ) 
పంచులతీర్పు. 
త్ 

మాటు పన్ చక్కీ(హి. శ్ర్రీజలయంత్రము, 

టావ్లాట్సి పందమి(హిం్య్ర్ట్ర్రీ పంచమితిథి. 

౮ క్రనైల్త-ల ఉమ్హాట్సు పన్ ఛాల-లా (హిఫు) 

-గాలి పడగయొక్కృ_తోక్క వెంటతగులు 

వాడు. 

(తనాట్లు పంచి (హి. .ప్రుపకీ క్సీతి తికగుబోతు, 

ఎస్సై. పంద్ (పొ.పుబోధ ,శికు, బుద్ధి చెప్పుట 

నీత్తి టప చేశము. (ఎనైదు. 

ళ్ ( పంద్రహ్ (పా,పుు పదునేన్సు పదు 

(ల యిట్టు పం౦ధర్వాడా(హి.ఫు)పకుము) 

సపద్దునెదుదినముల కాలము, 

ఎట్ల పిండ్ (హీ*,పు) పిండమ్తుముద్ద బంతి. 

[5 క్ు చట్టఎసణ్నా (హ్రీ వెంటతగులు 

టృపొలబడుట, య ) తట్టురోగ్. (హీ) 

క్షయ గ్రోగము, కున; ఫ్రరోగమా, 

[ఎట్టు పిండా న. పిండమ్హు ఉఊండ్న 

దేహము, (పురోహి పాతుడు, 

1ంంట్ట పండా(హి. - పు) అర్చకుడు; బుద్ధి , తెలివి? 

|) మట్ట పిండారా (హీ.ఫు పస్తు 

కెంవాటుగాడు[తో వలుకొట్టుదొంగ. 

ఆ! ఎట్ల పంజాల్ (హి.ప్రుచొప్పరమ్కుగుడా 

రముః 

న పిండాలూ (హి,ప్రు సెం జెలమ్ము 

(౧ఎయల్మ పన్ డబ్బా(హి,పునీకుకోడ్స నీళ్లలో 

మునుగువాడు, 

పయిట పండిత్ (హింప్రుపండితుడు, 

తో లీ శాష్టు హడితాయీ (హి, క్రి పొంగి 
త్యము 
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టీ అలేతేల్లీ వీండోల్' (హ్ 

యవాట్ల పిండీ(హీ, శ్రీ) ఉండ, పిండము ను 

లుకడజండ్వశివలింగము ; వేదిక, బలిపీఠము; 

అయి వీన్స్ (హ్. క్రీ) పొలక్రిడోలిక, 
ట్ర సన్స్ పన్సారీ(హిపుచిల్లరకోమట్సిది 

నుసులమ్మువాడ్కుమందులవాడ్డు బుక్క 

వాడు, 

యిష్ట పన్చార్వాట్టా(హి.పు) చిల్లగ 
అంగలళ్ల వీధి మందులఅంళళ్లు బుక్కా 
అంగళ్ళు, 

స యిట్లాఎయుట్ట పన్సాల్ -లా(హీ,పుచలి 
పందిర్శి బాటసారులకు నీళ్లు ఇచ్చువోటు 

టోఫోాల్ల పన్ఫ్సోయీ (హి. శ్రీ) చిన్నపడ 
వృదోనె, 

ట్రం యం. కా త్ర)వీ "సెడ్పుతక్కెెడు 

బ్రాహసల్లి 'పెన్ట న్షన్ (ఇం ్ర్రీ) ఊఉ ఊపకార వేత నమ్ము 

భరణము తజ్సీ ఉ చితము గానిచ్చుజీతము, 

ఎకళాట్థాం 5 లశీ పన్ కాల్ _ పన్యాశాల్ 

[హ్.పు] అతివృష్టి మిక్కిలి వానలుకురి 
యుటవలన కలిగిన కరువు. (రోలు. 

ట్ లీ పన్ కుట్రీ [హాంత్ర్రీ)తాంబూలపు 

త్రము పంభ్ (హి.ఫుప కుమ్సు'రెక_ఈకె, 

(ట్ట పంఖా (హీ,పువిసనకజ్ఞ, 

సటస్సు పంజ్డీ. (హి.్ర్ర్రీ వూశేకు 
బండి చక్ర ముయొక్క_ ఆకు, 

(ట్రపల్స పంఖియా (హి.పు) చిన్న విసనకజ్ద, 

విసనకజ్ఞతోవిసరి బిచ్చమడుగు పక్తీరు, 

కుల్య పింగా(హాంపు దొడ్డికాళ్ల వాడు, కంటి, 

మ. న దుర్చల మైన; కోమలమొన+ 
టస్తాయామ్య్ణుపంగళ్ - పంగ్ తీపిశ్ర్రీ) 

పంక్తిిచాలు మమస్క చాయ కులము, 

| ( వాంమట్టు పాన్టు పింగోరా-ఫఘాగిరా (హి 

(శ్రీ) లెల్లదట్టి చాడు ఫు) తొట్ట, ఉయ్యల. 

(హజ్చివట పజాభుట్ (హింపు)నీళ్ల శేవువావి 
ఫుక్టమ్యు "రేవుం 

సం. పంవాడా(హి, ఫు)గాధ్య సుద్దికథ, 

త గాల పన్వాడీ(హి.వు) ఆకుతోట్కతమః 

పాకఠకలవాడ్డు 

(౮! వాల వ్న్వానా (హీిపత్తి ఏకించుట, 

(ఆ పకవా (హిివెడలుప్కు-నెరపుం 

లాగే పీకొహాం(పొగుప్త ము-దాగిన్స మరు 
ంెన్నరహాస్య మైన, 

ఏంట్ల సీకహినా (హీ తోడిగించుట్ట 

క ట్రించుట్క ధరింప జేయుట. 

ఆలీ షి (హీంత్రీ] ఇెప్పుపాదరక, 
టోక్లే పన్నీ (హిం) పన్ని సన్నతగడు; 
ఉమిగుల సనం పారం 

టట్త వన్నీ (హి శ్ర) బియ్యపు పిండిలో 

జల్లము కలిపి చేసిన ఉండలు, 

((ట్హ పన్యా (హి)నీ టినిళ్లలోనుండు. 
౫ (ఖఇట్హ పన్యాలా(హిినీటివన్నె లేక రుచి 

గల ,చప్పనిఫలవి'కేవము, 
౮(ఖల్స పన్యానా[హి]తడియుట్స తడుపుట 

నీరు తీయుట్సు నీరుకట్టుట. 

టో శాల్స పన్యాయా (హీ. శ్రీ 
ము,సంతానము, 

సస పనియర్ [ఇరుఫు ] పసిబట్టు వేటకుక్క. 

ంభాట్సు పనీర్ (పా, ఫుగెజున్ను పాలజున్న్రు 
లేం భీ మాయ (వా వకుపుల 

పీల్లల కడుపులో పేరిన పౌలు, 

త్తి ప నేరిహి..2 శ్రీగెబున్నుతో వేసిన; 
వెట్ల నార్కు చిన్న వొ లకలు, 

లి పళ (హి నీట్సి నీరుగలం 

ఇచ పౌ (హీంత్ర్రీ] ఉదయము వేకువ; చి 

యమ] పుణ్యఫల 
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తన నన 

పందిర్కి నీళ్టుయిచ్చువోటు; పచ్చిసు ఆట 

లోని పాన్టు 3 ల్లి ఎ-నొారపూా [హా 

కల్యాణము, వృద్ధి గలంపు యు తా 

ఫట్నాా (హి జదయమగుట్క "తెల్లవారుట, 
యు 

|| పాస పవ్యా (హా.ప్పుపావు, పావు సేషుసావు 

"సీర మాట. తేక తూనిక, 

| క పుల [హా=పు ] అరిసెలు, 

| పో ఆ (హీ.పు పాము పిల్లుజక సడి 

౯ ౭ పవాజశ్. _ఉ +ఫ్తు 

స్టు, 
ల కసం ఫు అల్-5్ (హింత్క్రై సెడ్డ్ 

తో" పచాయి [ హీ, త్రీ) జంటికాలై 

చప్ప నాలి వొలుస్సు 

క్ వీ పోష్టా (హీ! బోసినోటి బోవినోటి 

చోకి ఎపర్న స్తా డవ 

చచార. పోళ్-క్. (హ్రీ 
గాదావూస నల్కు నీలాల్య్వుపంటెముు వంతు; 

రడవు లేప; కట్టుబడి పన్ను; 

య్య వూత్ [హింప్పుపుత్రుడు. 

టు పోతాాహ్. ప్రునునుమడ్యుప్యాతుడ్యుసు 
న్నమువేయు పిడన 'ేక కుంచెం 

ట్ర ఇల పోతా (హీ.పఫు]అరుకుచుట్ట, కరూర్చము 

కుంచె కట్ట; పన్ను -కట్టుబడ్; 

పాలీ యఖ వూత్ బహూ [(హీంత్రీ] కా 

డంకుకోడలు, మనుమనిభార్య. 

ల పవీత్తర్ (హాచపవిత్రమైచ్త 

చ ఎ పోత్ డా [హీ.ప్పుపొత్సి గుడ్డు 

(స్సు బాజా! యల పోల్ 
డో ఆమోర్ _. రయీస్ (ఉ] పుట్టు 

దొర్శపుట్టుభోగి కులీనుడు, 

ంటళాత్నా[హి కుద్ధిచేయుట్క అలుకుట్స 

వ్లూయుట్న 

ఉజాదురులు దునా శ్ర 

కసవ్చు పూరి. 

తో 

వా డు 

హ 
; | నర్బలం ప. 

ల 

లేఖ పోత [హిం వృమణములు. 

టట్రసాయిల్ల పోథా-థి (హి ట్రం 
ము పుస్తకము; ఈ ల్లిసాయ్య పాయ. 

(ద ల్లీ పోధ్టియా (హీ,ఫు] పొగాకు సంచి, 

ఆడపము. (కొడుకు బిడ్డ 

ల పోకీ (హే. (శ్రీ ప్మాత్రిమనునురాల్వు 
జూ పోట్ [హింపు] మూట్ళ ముళ్ల కట్టు 

కుప్పు (పోగు, సన్బు్ధి విస్తారము; కాకితప్పు 
అవనీ 

అంచ్యుశవముమై ఇప్పు కాట్రీకామ్ము "లేక 
నీళ్తుపోవు నాళము, స్తా 

య పోటా (హింస్రుు కనునెప్పు కడుఖ్పు; 

పొట్ట; ఎసబోప్త ెక్కాలునానిపకీ పిల్ల; 

సామర్థ్యమ్యుపిల్లలా. 

ర్య పోట్టూ/హి ప్త పు | పెద్దమాట, మో పు, 

త్ ఆ 

ద టం ఎనన 
శ్రీ 

౬ కు యు (నా (హా 

లాల వూజన్ (హి.పువూజనమువూజ. 

యిల శాళ్నా(హ్రివూజించుట్కనృప్పియ 

గుట్టునిండుట, 

పు చూసా 

ళా ఫూచ్ (పొ అము అల్బము, చు 

చ్భము 

తపాల వాళ్ (హి 
సిచారణ్యలక్యుము మగ్యాద్య అగత్యము, 
అక్కర; గ్రస్త (న్గో ర్రిమ్హా ఫాలొ ఛ్ (హి) 
పిచారణృ్యపమర్శన, 

(దున సూళా(పాం శ్రీ 
అడుగుట, 

లోప వూభన్(హి)లమ్యముపిలుపు, ఆ 

రస త్క్యారమ్యు (ప్రళ్న అడుగుటు (ప్రశ్నఫ 
క న. 

యస భ్యంఅనుగుత 

) పస్తు సగినము 



కేశ సే 
లోప వం. 

బ్రమ పోధన్ (హి తుడిచినపీలిక మిగు | ౮ ఆానూర్నా. (హి నిండుట, అల్లుట 

ల్రునుష్టు వత్త, (ట్రుట్కువిచారించుట, టాలిలుి ఫూరన్ మాసీ (హిత) 

(దుఖ నాన్నా (పా) అడుగుట్టలక్ష్యువె 

పరచుట, 

ఎఖ నాద్ (పాత్ర్ర్రగిట్ట నొరిజృఖురము.. 

బ్రిస్ధీ పౌద్ (హీ .క్ర్ర్రీచిన్న చెట్టు "వెంలకనా 

రయ్యవంశము సంతానము, 

1ఎంన పౌచా(హీ.ఫు) చిన్న చెట్టు, "మొలక, 

పతులమెడల*ేకట్టు పట్టుకుచ్చు; పాప చే ఇ 0 
ఖు (ములుపరికించువాడ్డు 

0 త్వ్య్టో పోర్చార్ (పొ,పుప రితుకుడుునా వ్ర 
ది 

రల 

ట్య పోదా (హీ.పు) మరుబ్టు ఫొట్టివా 

డు ఒకపిట్టం 

ఉల్లి తల్లు పోదిన (పా,ఫు) ఈగఎంగిలికూర. 

ఎల్లి పోర్ (హిం్ర్రీ) (వ్రేలిగణుప్తుచెరుకు 

“వెంద్నలెనవానినణపు, (కమ్ము నిండినది. 
ఏ ార్(పా.పు పురముగామమ్మువూ 

లే ఫవూర్ (హింపుకొడుకు 

1) 1 నూరా (హి)ిశూర్జమైన, నిండినసరయై 
న్య-ఈజేరిన;కడ తేరిన; తుదముట్టిన్నముగి సిన 
(ప్రవీణ్నుడైన;న్యెన్న బాలినంక్కే ఫూరర్తిగ్శా 
సరిగా నిండ అంకయ్య సొంతము, 

1౮ 1 ఎఫాణాల్నా (హీ) ముషెంచుట, 

వూర్తిచేయుట(౮ స సాపఘాపల్నా(ా) 

చవాలుటృమునియుట్ట-నెక వేరుట, 

బ్రాల వూరజ్హ్ి ప్రువూర్వ న్సు తూర్పు 

గ౦గానదియొక్క తూర్పుననుండు 'బేశము. 

టల భారలీ (హి) పౌర్వాత్యుడుు తూ 

ర్పుదేసస్టుడ్కు తూర్పు సం; ఒకరాగము, 

(లు శ సార్చియా(హి పు) పౌళ్వాత్యుడు 
తూర్పుటేశస్థుడు, 

లు ఫూరన్ (హీ ఫూర్షమ్ము ఆంత, 

ఫూర్షమాస్సి వూర్జిమ, (సం॥ 

' ని ఫభార(ఆపుపురమ్ముపళ్లైః 

కుచెం[వానిగణుపు ఫొగమ్యు పిష్టకమ్యు 

నోధుముపప్పువూరక 
న. వూరీ(హీ. శ్రీ) సాంతము అంత్త 

నిండు గోధుమపూర్మి ేతిలోశాల్నిన ఆ 
పూపముం (యువేసిబేసిసషక్యాన్నిముం 

సల్ల పూడా(హి,పు) రవయు ఖండవక్కర 

అణ పోజివ్(పా ప్రీ్ర)మీమాపణ. 

ఎట ) ఇల్లి పోజ్ మాల్ (పా.ఫు) ఉచ్చుపగ్గ 
ము గుజ్జపువపెదవికి కట్రిపట్టుకొ నిపోవు 
(తా గుం (వవిం | 

రస శాజ (పా.పు) ఓష్ట్రము, గుజ్జపువె 

తథ శాజీ(పాంపు)గుజ్జపుపామానులో 

నొకట్సిముఖపట్టు. 

యిలు బల్ల పోన్స్(పా,ఫ్రు)పొ ట్రచెక్కు, తౌ 

టృతోలుు కాయి గసగసాలకాయలేక 
గుల్ల, రయతయయిల్ధ-కండ (పొ స్ప 

స్రముణ్యానిగ్దా తీ ణ్యము-గాం 

టాం పోసీ (పాంపు సససఫాలతోలు 
కలిపితాగిమత్తుగానువాడుు బుద్ధి హీనుడు 

బ్రాయుల్ల పొ ప్రీన్ (పా.పు) తోలుకూసము, 

తోలుఅంగ్సీ 'వెండ్రుకలుతీయనితోలుతో 
కుట్రినదుస్తు, (ఆంచెలచావడీ 

లత! యల్యుల్టి పోస్ట్ ఆఫీస్ (ఇం,ఫు) 

యి పోసహ్నా (హిప్తు పోషించుట, 

“వంచుట,ః 



న. ల్ 

వ పౌసేరా (హి.పు) పొవుపేరురాయి, 

యయ(యల్యు పోషాక్ (పొ. శ్రీ 'శ్ర్రీజాడుపుదుస్తు 

బటల ఎవస్తాాల౦ కారము. (విష న 

త బక్తులు 

అస్వుల్ధ పోషివ్(పొత్ర్రీ) ఉడుప్పు దుస్తు 
గవిసెన్నకూ సము తొడుగు బట్రల్రు మూత్క 

ప్ప 

యో చపల పో 'పీష్షి (పా.ట్ర్ట్రీ నోపనము, 

మరుగు, 

రెయిప్తుచై పో 

ప. 

ఇటూ పోఖర్ (ప్రా పుమ్మురమ్సు కొలను; 
అజ్మియమ న తీరని శేహు ము, 

థా 

ఇత ల 

హాస్యమ్భ గుట్టు, వ 

క్ట పూలా(హ్, శీ )ట్ర క్ర , పిడికిట క్రిం 

| ట్టి పోలా(హి. గ. నో 

. ల్పుబుజ్హ్రులా స్ర్ర్రుళూన్యము, 

ఎలో పాలాద్(పా,పు) ఉక్కు, గట్టియైన, 
దృథమెన్సదిట్ర మైన, 

అలీ పోలిస్ (ఇం,ఫ్ఫు)ు ఫురకాపరిదండు 

(గ్రామరతుకులుకషకఛటులు, కట, 

టజేణీ ళాలీ (హి. ీ ) విడెకటికట్ట చిన్న 

జా పే పౌ లీ(హి.,క్రీ త చ్వొారమ్యు కడప, 

లః పాన్ (హా) ముషప్పాతిక్క ముక్కాలు 

పాతికతక్కువ. (పుడు 

ల నాం హత) అపహనవాయువ్వుచ 
లి పోహా. శ్ర్రీబూరగచప్పుడుం 

లశ పెన్ పాత్ర) గాలి, ఊపిరిభూతమ్యు; 

_ చయ్యము, 

రి పౌనా (హీ.ఫు) ము-్ర్ళాలుఎక్కము 

తే స. ం 

ల పౌనా(హికూర్పుట్టదూర్చుటవండుట' 

తోపోయిశీపౌన్టూటీ (ఇం. క్రీ) గ్రామ 

సుంకము ఊరికివచ్చుసరకుల మిద గొను 

సుంకము, 

ఎవ్వని శాణీ(హిత్ర్రీ 
మూలధ నమ్కుభం-డార మ్యు పెట్టుబడి ఆస్తి) 

)ఫుంజ్సి ఫుంజమ్యు 

(ద్రవ్యమృుశ క్రిం (లేకఎరుస 4 

(వ ' ఇనప చా (హీ, ఫు)అయిదున్నరఎక్టము 

ఉన్హాఖ్ధు శూచ్ (హి్య్ర్రీ) పుచ్చుమ్మతోక; 

ఎల్లప్పుడు వెంటకగిలియుండువాడు. 

యానాం వూంఛ్ డీ(హి. శ్ర్ర్రీచిన్నతో 

క్వ కాలువలోవరదకుముందు గావచ్చునీరు. 

ట్రతమ్యాత శాణయన్ (హిం్ర్రీ) తుడిచిపార 

వేసీనది, చెత్త చెదారము, 

(వాపు పోంచ్చా(హ్రి చూడు. యుద్దాలు 

పోన్నా. (రకు. 

[సై ఇ పౌండా. (హీ.పు) ఒకవిధమైనవె 

తోమే్య్యాజ్స పూన్సలాయా. (హి శ్రీ 
కదురుకదురుపుడక, ఏకులకదురు. 

క వూలా(హి మో, పు వెదురుగణ ప్రుబొంగ్కు 

గొట్టము; వట్టి ది ఫబోలుద్వివీక్కా ఎముక ఒక 

విధమైన ద్ నోలం; ఎశు౦కుడుం 

రా. ఫూంగి (పాంపు నాగసరమ్ము జీను 

(గ్రోవి. ల ల జనా గీఫల్ (హి.పు 

ఫూగీఫలమ్యుపో, పచ్చిసోక, 

లయ వసారా సూనూంనూర్యహింత్ర్రి వూ 
న్పిముృపున్న ము, 

జ్? క్ గాని హీ, త్రీ)ఏీకు పింజిక* 

మ. పౌనియా(ఊ.పుముప్పాతిక,'వెడల్పు 

లీకపాడుగలబట్రేకు (థాను) 

స్వె్య పౌకా(హి.పుచలిపందిర్తి బాటసారుల 

క నీళ్లు తౌ గనిచ్చువోటు. 

లీ వస్తాయో ంచ్త పోయ్యా-పోయ(ఊ. పు) నేచిక 

ముపరుగు) ెగముగాపోవుట (గుజ్జనము) 
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ల్లీ పె (ఉఊ)మాద్యవనైన్వ ఆయినన్వుచూడు జీ 

మ[జ్షి ఫాట్ (హి.ప్రు వెడలుప్పుభానము 

యట్లు ఫాటక్(హింవునవన్వు ద్వారమ్యుని 
రృంధము; ఆటంకము ఆవరణమ్యు బంటె, 

కట్టు ,!౮ యా (క్షై-దార్ (హ్రీ డ్వార 

పాలకుడు, కావలి వాడు. 

కా పుహ్షార్ (హి. శ్రీ) తుపారమ్సు తుంపర 
ల్యుసన్హు నిచుక్కా లపట్టుబట్ర, 

క్ (ఆ పహాడ్ (హీ.పుకొండృ గుట్టకష్ట్రము, 

జ] ం (ట్రగుజర్నా(ఉ) కన్ఫముగా 

తోచుట. | 1(జ్లు-వాలీ(హి.్ర్రీ) 
వ్ఫోటకము, 

స్స ఫాడ్ (హీంవు) చినుగు పగులు; 

ఏట (జా-జావ్ (హి) (కరారన్భుగమ్సు 

న 

బు పహాడా (హి.పు) ఎక్క్యామ్ముఎకసుం 

(1 క్ (ద్ర ఫాచ్చా(హి)పీన్ళుట్స చించుట్క 

విరచుట, తెరచుట. 

కాణి పహాడీ(హీ) క్రొ ండసం% పర్వతపు; 

కొండచెంచువార్కు గుస -చిన్నకొండ; 

[చం (శ్రూేన్వా (వా) కొండకాకి, 

యర ఫాగ్. (హీ.పు: హోలీపకుంస ఆట 
పాటలు ఆనందము మ 

ల్రోఆి ఫాగున్ 'హి.పు) ఫాల్చునమాసము, 

ఫై సాల్ (హిత్ర్రై నీనా? తదిక్ అం; క్ర పచ్చిపోక 

(0న గె సాల్చా (హాపు, నీ్లిచే ఆగు పొలస 

పండు, 

టా ఆతి ఫాలీ (హి, త్రై కల్లు. 

చే (ద్దు ఫాంద్ |(హి,పు]ఉఊరి, ఉఊచ్చుువల్యదూ 

క్రుగంకతు్కుు చాటు చిక్కు 

యం ఎ ట్టహార్నాహ్ని వ వల లేక 

ఊరివేసి పళ్టుకో నుట, 

౮ యజ ఫాంచ్నా [(హ్రిైదూకుట, గంకుబే 

యుట్ట వలలోచిక్కవేయుట, ఊరి 
వేయాట్టఇంకించుట్కు ఆడపకువ్వునైమొగప 

కువుదాటుటు, 

న. ఫాందీ [(హిం్రీ] చెకుల మో 

పు నూరులేకఎబదిచెజుకులదిై 

వజ్ర ఫాల్ హే.పు | ఏలిక వుల్లుముల్లు, 

(ట్ర ఫాంపాపా.పు] ఊర్పికచ్చు వల్లె 

(తాడ్యుసంక టమ బొధృచిక్కు. 

యి ట్రై ఫాంస్నా [హీ] ఉరివేయుట్టు చి 

ఈ్య_లోపడవేయుట్టఇరికిచుట్కు మోస 

ముశవేయుట, 

పాన (ట్లు ఫాంపీ( హిం ఊరి, ఉర్మితౌడు 
వన్లై తాడు ఊరిదండన, (టం (స్లో 
-దేనా[హీిఊారితీయుట. 

యమయ(జ్ర సాక్ (హీర) తొను నిమ్ము 

పండు మొనానితొెళ, -వీలికృబద్ద తునక; 

బుక్కబుక్కెడ్యునోటినిండ. 

న. ఫాంక్షా(హింపునాగనను గాడు; బి 

స్ట్రడ్వు ధైర్యశాలి, గూరుడుం 

నట. ఫాంక్నా(హి్మిబొక్కుట, అత్రము 

తోతినుట్స త్వర గా నడచుట లేక మాట 
లాడుటు అత్మివయము'చేయుట; బద్దలంగా 

-ఏల్చుట్ట 

యు (జ్య ఫాల్ (పిం్ర్రై చూడదుయ (్య్లు 
౨ (త్ల పావ్ (హి.పుకొసరు కొన్నదాన్నివై 

ఉ చితముగానిచ్చునది. | 

[0జి ఫా వ్డా[హిప్రుపార్వబొరపార 
చిప్ప్ర,తొల్లిక, ౮ (డా) (19 (సబజానా 

[హి] పాడుచేయుటి, కూలనొట్టుట 
వై ఆాడి " (6౨44 ఫాన్ డి (హేం్ర్రీ) చిన్నపార్య 
తొల్సికుఊయో గదండము, 

(జ్య (జ్రాఫాహా-యా[హీ.పు] దూడ 



క. 
లోట 

ల్. ౦జ్వక త్తిపాయ; ఫనుందుపీలిక పట్టునుందు 

వీనపీలిక, 

టంద్ర పబ్ (హి. ప్రీ౫ శలంకారము, అందము, 

(టి ఫత్తా (హ్రిఅందమైన,-ఆ గ్యమైన్స ఒ 

ప్పీద మెనృపాం౦ంకమగుశాణించు. 

నీ 
ఫై టలు (ఓ 

క. ఫన్నీ[హిం్యక్రీ] అలంకారము, సిం 

_ గారమ్వుఆప్రప స్యము, ఎగ తా ల 

యయ్యుట్త_ యము 6 చేయుడు ఫబద్నా - 

ఫబక్నా-ఫపక్నా [పాగెజుప్ప తిలుటు మెొ 
లచుట్టఉబుకుట, వ్ : నృరిలుట్క(ప్రసరిం చుట, 
అ6కురించుట, తేజరస్టుట్ట వృద్ధియగుట, 
వెకివచ్చుట, ఘు. 

లా ఫబన్ (హీ, న్తీ 

మ్చుజప్పిదమ్సు రాజింప్టుపొందుపొటు. 

ట్ల ఫబ్నా [హీ ]ఒప్నిదమగుట్టు రాణించు 

టుృతగుట అలంకారము గానుండుటం 

ం్ల పప్పా[హి.ప్ర) మేనక్తమగడ్కుమామ, 
క్ష్ ఫపట్ [హి 

లాఖి, 
రం 

త! అలంకారము ఆండ్ర 

*పు|ధలమ్సు మోసము 

(టృ-చీముపోయుట. 

౮ ఎట్ల ఫపద్నా [హి] మురుగుట్క పొంగు 

అశం ఫప్పస్ [హా] ఊరికృఉబ్బిన్క లావై 

స్యబలిసిన్న బొద్దు గానుబోలు-గాను ఉండు 

పండు రుచిహీనమైన, ఏచప్పనిం 

లే ంసరిస్తార్యుత్తూ ఫప్ కా-ఫపోలా (హి.పు]! 

బోబ్బృ పొక్కు. పుండు, 

౧) కళ్లజ్ల ఫుప్ కార్ [హి] బుస్తపాముబుస, 

ఫూత్కాారము,'.. (టబూజుపట్టుట. 
(ఏ భట్ల ఫపోంచ్నా (హృ బూదువాగు 

య పో ంప్యూ ఫపోంవ్ [హిం శ్రీ] బూదు, 

కరాజుం 

వోరి ఫపోంపీలగీ [హత వ. 

చిపండ్హమి 

భిల్ల పప్పీ-్సీ, (హిం్ర్రీ మే 
నత్త్మ తండ్రితోబుట్టువు. (తోబుట్టినది. 

లూ అ €౪జ్ల పుప్యాసాస్(హి్యస్ర్ర్రీమాను 
కీయ (శనికి పుప్యాసుప్రా(హి.పు] మామ 

తోడబుట్టినదానిమనడు ;ధ ర్తృయొక్కేన 

_త్తృమనడు. 

తూభింసా చల్లు పేరాల (హి మేన 
_త్తకుపుట్టిన: స (సు | చభంట్లాల యా 

(హీ) మేన త్తకొడుకు పేసబావలేకమోరది. 
లోలీత భయాచహిన్ (హొ “వెనత్స 

కరూతురు, చే నవది నెలేకమరదలు. 

యెోట్యఫిట్ (హీ)ధిక్కారము, భీకొట్టుఫఫి! 

భూళూ]! ( పగులు, 

యజ వ (ఫు).చినుగు 

క. టే! కలపడము; 

చబ్లుటుగుప్పుకు; 

క్యూ ఫట్కార్ (హి. శ్రీ] రటొలు లేక 

పటాలు మనుళబ్దము కొరడాటెబ్బల న 
ప్పుడు 

(్ర / ర్య ఫిట్కార్నా హ్రీ ధిక్కరించు 

ట ఛీకొట్టుట; శపించుట్టుగుష్పుట్టకలు 

పుట. 

దెబ్బలుకొట్టుట; ఉతుకుట; 'నంపొదించు 

ఉ్పవిదిలించు ట్కరూూడించుట. (రము. 

తూ్య్యు ఫిటక్రీ (హిం పటిక్కిపటికా 

ఎయయష్యై ఫుట్ కల్ (హృవిడ్సి ఒంటిర్సి వేరైను 

జతమాలిన్క బేసి చిల్లర పౌవలాలుబేడలు 

“నెంు! _(వొల్టు. 

బ్రాష్యు ఫట్ కన్ (హీ స్త్రీ] ఉముకృపొట్టు 



న్ా 
ళ్య 

145 
యత్తు 

తతత నాలా టయుత్సు. ఫటక్నా (హీ) చెరుగుట వేరుబే తల్లీ ఫీర్ (హ్రిమరల్కమళ్ష్రి మగుడ్కి వెండియుు 
యుట్యదులు పుటృతటాలునవచ్చుట, మరచి 
తప్వులపోవుట. 

వ. ఫుట్ క్షీహి. ్ర్ర్ర)ముడి (గ్రంధి మ 

చ్చృమరకు పిండి మొద్నలైనవి నీటిలో కలప 
యా 

"గాగలుగు ఉఊండల్సుపీప్పీ, ముద్ద ఒకచిన్న . 
వీట్ట రికళ్కు జట్రిపీట్ట. 

వో ఫట్ కీ (హీ.,త్ర్రీ) మిడివిల్లు ఊరు 
వల్వ పేళ్లే పంజరమ్యుబోయబుట్ట్ర పత్తుల 

నుపటి చేయునది. 
న. 

నా. ఫట్నూూ (హిిపగలుట్కచినుగుట; -వీలు 

ట;చెదరుట్స-చిందుట,వీడుట; పులియుట, 

విసుగుట్కరోతపడుట, విరుగుట. 

సపత్తూ ఫుమైల్ (ప్రి చూడు. క. 
స వ్ల లీ (డ్రి పపాఇాన్ (హింత్ర్రై) గుర్తు ఆక 

భింపు పరి దయమ్యుజ్ఞ ప్రీ తెలివి, నివేకము 

ట(టద్హాట్చ పహ్ళాన్నాా (హి) గుర్షించుట, 
'తెలియుట్టకనుగొనుట్స గుర్తుపట్టుట, వివే 

జాతి ర్హ్జ 

చనచేయుట, 

ఎట్ల చతు ఫద్ ఫదానా (హీ) పీచ్చలించు 
టృడాబ్బత్రిలట్కవిస్తరిల్టుటుమురు గుటు, సులి 
యుట; చమట కాయలు మిక్కి లిగాలేచు 

ఉం; చిశురులుకొ మ్మశుమిక్కి లినలుగుట, 

తపడు ఫదక్నా (హి నంతులు వేయుట, 

చెంగనాలుతోలుటు (ముళ్లుట్సు సంతసిం 
చొు్క్పు, 

టీ బిడ్లి ఫుట్ గ(హీ క్ర్రీచూకు, గంతు, దా 

ట్యు[తుళ్లు, ఒకచిన్న పషీ. 

ఎట్ల ఫిడ్తా (హి 
న్న చద్మునెనమడిములుఅరిగిన చెప్పు; ఈడ్పు 

"కొళ్లే వాడు. 

1 ఎడు ఫడ్దాహిం త్ర) కాలిగూడు(బావిలో 
న స. (ప్వుడు. 

తీ ఫర్ (హి స్ర్రైబుజ్హు పతులరక్కులచ 

) చప్పిడి ఆణగిన పల్లిక గాను 

ఇంక-_ఇక మిద్యఅంతటు, 
అటే 

తీ పసహార్ (హీ,ఫు(ప్రహరమ్యు జాము, 

క్ పహారా (హీ,ఫు) (ప్రవారముు కావల్సి 
య. (ప్రహరవాడ్యు కావలి 

రజ ఈ రథ 

తటగొటుకొ నుట, వెదురుతుంట, 

వ. ఫజ్హానా(హి్) తటతటకొట్టుకొనుట, 

అల్టాడుట,. 

[గా ఫిరానా(హిిత్రిస్వుట, గరగిర్యత్రిప్పు 

టు గుడి త్రిప్పుటవిసికించుట్ట, 

నం. పకారానా(హీ్రీ తొడిగించుట్ట ధ 

రింప జేయుట, 

౨1 ఫీ రావ్ (హి.ప్రుతికనుడు, తిరుగుదల, 
నుళ్లుదల మరలునది, మళ్లునది ఎరవుగాతె 

చ్చినద్చిఎరవు, (బట్రలం, 

న్ 4 పదవా (హి.ఫు దుస్తు ఉడువు, 

ఆ ఉన్ల ఫీరావ్ నీ (హీ ్ర) పెండ్లికట్న 

ము పెండ్లి కట్నము లిచ్చు.క్రీ. 

లే సజు ఫీరాయీ (హి. క్రీ తిరగుదల్కమర 
లయిచ్చుట్క తిగుగుదలకూలి. 

(్స్ ఆ ల్లో ఫర్ ఫరానా (హీి అల్టాడుట, 

కంపించుట్క చలించు టృవణకుట. 

క. స్టర్ ఫ్టు ఏరానా (హ్రీ గురగురలా - 

జుట్టుగులసులలాడుటు చెవులో తీర చేయు 

టం (దడ, 

ఆజ్వుజ్ల ఫర్ఫక్ (హి.(త్త్రీ) కంపము, 
పట్రిన్ది వ ఫర్ థభంద్ (హింపు) మోసమ్ముట 

క్కు , జిక జగడముతంటాలం, 

యతి సిరత్ (హింత్ర్రీతిదయగుడ్సు తిరుగుడ 

దల్పచల నము, ౧జునతిరుగుడ్కు తిరిగియిచ్చి 



జ 146 
1 ర్ల చా ఇ స! 

క్ ఇ ఈ 

“న్స్ పిసికిమా ల్రినేద్.రంకదిమింద గానిక్తచ్చు ౮ [సజ్టైస్య్య ఫడ్ఫడానా (హి) తటకటకొ 
పొమ్ము 

(త్యుఫీర్ తా (పి జ. తకుగు, 

చూడు, యస్యాం క్ష్; 

టోూఖ్లో పుర్తీ వ న్ చుఠుకుదనమ్సు 

చాక శక్యము క్వర్శవడ్చి ఆయత్త తం 

టు శ్వ పర్ తేలా(హి) చుముకుకల వకు 
॥ వ్వా  . నర్పుగ సల, 

ట్ర స టా పల వ్వ 
మగుట, 

ర్. ఫర్ సా(హీ. పు్రుపరళువ్పు గొడ్డలి. ( 

ఆత శీర్కీ (హిం్ర్రీ 
" తిరుగునది. న 

పజఖ్లఫి ర్బా(హ్రితికసట్టమరలుట్క మరల 
బడుట తయగుట్టవిసరి క్టీంచుట,'(దిమ్ముమట 

వి 

తిగాడుట్కు తొలగుట, వ 

రు 

(ల ఢి పహాశ్నా ఇ (హితొడుగుట్టదరింఛచుట, 

తః ఫర్ (హా సు! "వెచరు జ షేల్లీ డాలు, 

దొళఠ పొల మ ః 

కుడు, 

్పట్లేచ్తూళ్లు ఫ లేరా(ఊ.ఫు) ఎచ్చిప 

చ్చిగానున్న్య, న న టె 

త్రాణ సఈడోక్ర్ర కంపనము ంనడక్సు 

దడృళత్తర్యగుబిలితీయుతిరి ఆ త్తరతిర్తి; 
క ఫడ్ (హి్యై ప్ర్రఎచ్య్యూరళాల, వీఠరిి (మో 

యు్యుబండ్సీ అంగడిపట్టు పాచిక ) బండ్లుదిగు 

చోట్కుబండినొగ ) 16 ) సజలవాజ్ (హిఫు) 

మ. 

ట్ల పశ్రా(హియుషొన్న కజ్జ. 

)గీరక్కపం పెకోల్క 

ట్రుకొనుట్క రెక్కలుకొట్టుకొనుట్ట గిజగిజ 
కొట్టుకొనుట్కృతహతవాపడుట్ప అల్లాడుట. 

యవ ఫ్య ఫడక్ (హీ. నీ) తహతహృఅల్లాట్ట 

దడ్శకలకుగజగిజలాట, కోఛమ్యూ తత్తర, 

౮5జ్హ ఫడ్ కానా(హ్రతటతటకొట్టుకొనున 
ట్లుచేయుట్టకలక పెట్టుట, ప 
నన 

స డక్నా వ మల... 

టుదడపడుట్ట తహతపవాపడుట్క కలతభెం 
దుట. 
లా అ ౨ 

ఎత్తుఅంతియ నెడల్పును ముస్పది గజముల 

పొడుగునుగలరా ల్లీ తె సై. 

(సహజ ఫడియా (హి. పు చిల్లర బేర గాడు 

ద్యూతకారకుడ్రు జూదమాడించువాడు, 

వ. ఫుడియా(హి. ప్రుకురుప్పుచిన్న ఫు9డు, 

ఆట ఫన్ (పా. శ్రీ) లేలి.ైన చప్పుడు, 

స్యము, 

త్రీ) రాల్తేకుప్ప్ర ఒకగజము 

ట్రయ్ ఫన్పుసా (హి పీసపిస 
లాజడెడ్రు ఘాటులేని బలములేనిచప్పని* 

(యుద్రస్తాడ్తల ఫస్ ఫసా(హిి లసలసలాటెడు 

"మెత్తన్సిసడలిన- (లాడుట=* 

టా ఫుస్ ఫుసానా (హ్రీ గునసస 

(౮ సోః 4 ఫస్ ఫిసానా (హా భయ 

పడుట గడగడలాడు*, పిససిసలాడుటం. 

తరాఖ్యు ఫిఫడ్డీ(హీ) వెనుకపడిన, "వెనుకటి 

కడపట్విపనికిమాలిన్మ ఓడిన్న చాలని. 
(సముడ్రద్ధి ఫసక్షా (హి) కాళ్లుబారజాపి కూ 

ర్పుండుటి, పరచుకొ నికూ రృ్చుండుట, 
(యితడు ఫస్తక్నా (హి దిగబడుట్స శారుట్క 

పికులుట్కృ పగులుట్కచచిట్ల్టుటం 



. సుతా 

టిజ్య ఫీస్టానా (హృీజార్చుట్ట జూరించుట, 
'మొగ్రించుట. + గ్ న జ శీ 

కే 

లించుట, మోసముచేయుట,(పేళేపించుట, 

| గయద్తల్తు నుడ ఫుస్ణావ్ _వా (హి.పు) 
బుదగ రింపులాలను మోసము పేగణ, క 

న బళ్లో ఫ్స్సన్ 

ఫిన్దావా--ఫిస్తావాట్ (హి- త్రై) జారుడు 

జాజ్క్యుఫారపాటక,దిగచాటు, 

యిత్యు ఫిసల్నాా (ప్రి జూరట్ట జయగుటు 

పాశిడ్కుజానైనపొరపడుట, “ (బండ, 

సహా యుయుట్లు -ఫత్తర్హ్రీ). బారడు 
రూ. ఫుసండా(హిదుర్వాసనగల్క తెలి 

ఏమాలిన, 

అటి ఫిమ్(హి్రిశ్సీభూ, 

అవతలి ఫక్ (హీధ్వ న్యనుకరణము, - 

ఆనీ లఅయథ్ర- దేసి (హి లటుక్కున 

(వేయించుట, 

౮ కజ్ఞ ఫకార్నా (హి తెరచుట్ట ముసుకు 
ప్రీయుట్క వెల్లడిజేయంట, బిక్తల జేయుట, 

కట్ల ఫికానా (హి) పారఠ్రవేయించుట, 
క్, ఫక-డ్ (హి పు) బూతుల్యు బండెములు, 

3 గ ఫయటైంలాజ్ (ఊఉ) బూతులమార్చి 

మోటునాడు, (ఉచ్చబుడ్డు 
యు పఫక్నా (హింఫు మూ(తాభయము 

యు ఫు క్నా(హిఊదబడుట, కాలిపోవు 
టృతేగులుబడుట్కవృథాయగుటు,' (వ్రయమ 
గుటమాడుట్క, నుండుట, 

పాం ఫన్నీ (హింత్రీ) ఊదుడుగొట్టమ్సు 
పీసుకుడుతు పా, 
న్ | 

టక ౮ ఫిక్సీ (పా: ట్రై) పొడి చూర్ణము, 

య్య ఫ్ చెక్ (హి.పుబడితెసామచేయు 

తటాలున, 

శేశ్న/ 

వాడు "” - లను. లట 

లోగోకు ఫివైతీ (హిం) బడికెసాము, 
(య్య ఫ్య్వా(హి. పుహోలీపండుగ్స, హాడేలి 

పొాటృహూలీబహుమానము, 
అేళజ్లీ పహీల్ (హి(ప్రథమముమొదల్కు ఆళంభ 

మ్భు(ప్రక్క పతమ్ము పత్తిపింజుక్క' పాత 
దూది (ఏ య జ్త-కర్నా” (హి. మొద 
లువెట్టుట అరంభించుట. 

ఎశ్తిని ఫల్(హి.పు); ఫలమ్ము పండ్కుపంట, (పొ 
ప్త సారాంశము కత్తితించు కత్తి బద్ద. 

ల | ఎశ్లో దార్ (ఉఊ)ఫలవంతమ్మఫలదా 

యకము, (యోనృముఖ్యమైెన 

శ పస్లా(హీ) ప్రధమము, మొదటి, ఉత్తమ 
క్ట ఫలా(హిిఫలవంత మైనస్క ఫ లించచిన పండ్లు 

గల్పఅంచుగల, | . 

కా. ఫల్లా(హీ.పు) ఊల్చి ద్పిబుడ్డ, 'కంటీవూ 
వు, లేకకాయ, వేప్రడుగింజలు, 

[యి పులాసరా (పి.పు)ు పోసమ్ము ట 
క్కు బుజగరింపు,ఇ చృకములు. 

పోర్చ ఫులానా (హింపు) 'ఉచ్చించుట్కు ఊ 
రించుట్స బలివించుట, ముఖస్తో[త్రముఖే 
యుట. (దంగలింపు (తుళ్లు. 

యప] ఫలాంగ్ (హి. క్ర్ర్రీనంతు, దుముకు 
య్య ఫలాంగ్నా (హి) గంకులువేయుట్స 

వచెంగలించుట, వ 

మా. ఫుల్ ఫలా (హీి పకపక, లాట 
లాట ఉబ్బిన, జొల్కు మెత్తనితు చృము. 

యలీఆ్య్ర ఫలల్ (పాంత్ర్రీ) కారృపంటం 
ఆ సవాళ్లు ఫుల్ర్వుడీ(హీ. శ్ర్రీీవూబిరును 

ల్కుకాకరఫవూబవిరుసులుు కొండేలనూరియా 
డుది, (కృ క స్ర్రుధార. 

(త్ల ఫల్ జా(హీ,పు)కత్తిబద్ద, ఉక్కుళున 

రత్రి ఫల్కా-(హీ.వఫుబొర్ట పొక్కు, గరడ్తీ 

శాలుఖురళలీ కాల, హ్ 
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ఆశిస్తారు ట్లు ఫుల్ కా-కీ (హ్రీ ఉబ్బినలేక ముందుముం౦దు-గా. 

స్ పాంగినర్ రకు క్ ల్ (గ ఫులేల్ (హీ.పు) వూనూన్వె స్ట 

యఖ ఫుల్ కాక హింత్త్రవూలుమొక |... స్వతైలమ. 
పన్విళ్తూలు "హె1కుట్టిన= బర్తంం 

జ ఫల్ నా(హి )ఫ్టలించుకు కం, పండుటు పిచ్చ 

రెల్టుట; వృద్ధియగుట్క పాక్కులుపొక్కుట. 

అముతైలనపేడ్చై. పులంగ్ -ఫునంగ్ హీ 

శ్రుువృవకోటరమృు ఇెట్టుకొన్న కోటర 
ము శిఖుచము. 

వతల్లీ పపాలూ/పొ, క్ర పొర్న్వ్యుమ్సు (పశ 

భావమ్యుపకుము, అంచ్యువాకుము, సమయ 

మ్యుఒడుపుసామిప్యము, పారుగ్పుజోడు, 

అటూణి పవొళ్ళూథీఊ శ్ర్రీతొలగుట, 

క్యాగమ్యు విడుచుట్క వర్టనమ్ముతేస్పించు 
వొ నుట్కుపరిత్యాళము. 

(ఆ ఫుల్ వా(హి. పు): ఒకమందు బంక, 

గ్ా. ఫల్ వా(హి.ఫు) కుచ్చు అంచ్చుజాల 
రుక్షట్రు. 

య గ్రాంట్ల సల్వాడి (హింక్ర్ర్రీ పూదోట, 
ఫుష్పు వాటిక పిల్లలు సంతానము, 

అల్ల పక్స్వాన్ (పాంపు) జెట్టిమల్లుడు 
భూరుడు. 

చోకాణ్లీ పహొవానీ(పొ. శ్ర్ర్రమబ్ఞాట, జెట్టి 
పట్టూ భూరత్వము, 

త్ర కొలౌయా(హీంప్రలిమూలువిడ్డ. 
తూ సళరీ(హింత్రీ) బ్టీలు. 
ఎోళ్లో ఫలీ(హి. స్ర్రీకాయ, (మైలోల్యు)గు 

బ్లదార పువలయములేక చుట్ట, 
ని 

బోట్లు ప్లీహ) శ్రీకంటిపూవు లేకకాయ 
, ముక్కు-పుడకు చెనికమ్మం 

ట్ల ప పవొాలే '(హ్రి మొదకు, మ. 

నుప్తుముంద్యు మెందటిద్షి, 

లీ ఆీపవొలేపహీల్యహీీ మొట్టమొదట 

తీతు పులింద (హీ.పు) నేరేడుపండు 

లీ ఫన్. (హీంఫు) ఫణమ్మ, పొముపడగ- 

(ల పహాన్. (హీంపు వెడలుప్పు నెరవువి 
రివ్కివిస్తారము (పొ తల్లిపాలచేపు, 

పపానా (హి,ఫు) వెడలుపు, నెరవున్సి 

రివి, విసారము, (చేసుకొనుట. 

జ్తీ పహన్నా (హీ) ధరించుట, తొడగుకు 

00య్య్ల పహ్నానా(హీ్ తొడిగించుట, తొం 

డగుట, | (-బట్ట్రలు. 

వ పవ్నీ వా(హీ,పు ప్ర) వస్తాాలంతారము 

టో ఆట్రీ పపవొనాయీా(హీ 

“నెరవ్వువెళాల్యము. 
ళ ఖ న! జీ 4 ఇ 2 న 

టి ్రంత్తు ఫన్ ఫనానా (హిబుసకొట్టుట్వ 

బోణి పహూుంచ్ (హిశ్ర్రీ) అందికుకేరిక, 

" అందుబాటు (ప్రాప్తి చొరవ అలోవన, 
జ్ఞానము, [మణికి 

నం. పహుంధా (హీ,పు ముణిబంధమ్ము 

(య్హైంజ్ర పహుంచానా (హ్రీ ఇేర్చుట్ట్కఆం 

దించుట, ముట్టించుట్క అప్పగించుట్టుకొం 

పోవుట. 
ళల తీ 

ళ 

+ శ్ర) వెడలుపు, 

చన. పహుంచ్నా (హి చేరుట, అందుట, 

ముట్టుట ర్ం "తెలియుట 'సరాగోవుట. 

యాట ప హుంంవి (పాత్ర) మణిబంధ 

భూపుణమ్మువేశట్టు (పోంచి . 

'ఎంట్రాయాడ్యై ఫండ్ -దా (హి.పు) ఉర్వి 

వల్కఉఊచ్చు,చిక్కు, వెజ్య మోసము, 
౮1ఎయడ్ల్సు ఫంచానా (హి) గంతులువేయిం 

చుట్టదూరకులాడించుట. 

లకు ఫుంచ్నా (హి.ఫు) కుచ్చు, 

యాబ్టియట్టు ఫందైత్ (హి.పు) పెంపుడుజం 



డం 
కల 

నం. 
యయ్తళ 

ననున కనను వూపాను ్రనకనునాననుననుచతకుననననననననా ననన నుకుకుకన ననన ననన 

తువు తనధ్వ నిచేతతనజాతిజంతువులను భేర్చి 
వలలాచిక్కునట్లుచేయ నేర్పిపెంచిన ఏను 
గప్కుపవ్నీ మెం! 

టయిస్ట్యు ఫంసానా (్ర దినబడవేయుట, 
ఇరికించుట్క చిక్కులోపడ వేయుట, అడ్డ 
వెట్టుట్కపట్రికొసుట్కు మోసము క్లోయూట్ట 
వలలోచేయుటి, 

ఏ (కల్ల ఫంసావ్ (హిపుచిక్కు ,సంళటము, 
ఇరుకు చెజుది-. చొటు, 

టయితత్ర్స ఫంస్న్నా (హిది?బడుట,చిక్కుట్వ 
ఇరుకుట్టలో బడుట మోసపోనుట, 

యించుట్కబ్లరికించుట,దిళబడ నేయించుట. 

ఆసు ఫన్సీ(హి. నీ, కరుపుపొక్కు. 

ల ఫన్మా (హీ ఆ ఎబుక్కెడ్యుబుక; 
పిడి కెక్కునోటినిండ.ట్ట ంద్రమడ్డు ఫన్ శే 

మార్నా (హి బొక్కులాడుట్ట బుక్క 

లాడుట, (బుసకొట్టుట. 
+] ష్ 

ఈడు పున్కార్ (హి.పు బూత్కారము, 

యజ ఫింక్నా (హీ3క్రిందపడుట, ఒలుకుట, 
ఒలికి పోవుట పడుట పొరచేయబడుట, 

టయబ్సై ఫుంక్నా (హీ) కాలుట్స రుండుట, 
రగులుట్క ఊదబడుట. 

ట్రోమ్షు పున్నీ(హీ. క్రీ) దూడుయ్య్యు 

(ఎ సయండ్చి ఫడ్య్వా నా (హిిపొర చేయించుట, 
"నేయించుట్ట చడ వేయించుట. 

స నా. (ఫో) ఊడి? దుట, 

“జాపి 9 వ్ శ “జాకి + ము 
ల్ో ఉద్రన్ధి ణు చ, డె యీ స దూొడ్ను లే 

జు 

ఫంగా | ఫాపు] మిడతృపకంగము. 

క్యా 

చానియుః పకరణమ్సు= 
క! 

జాలి పహాన్నీ (హింర్ర్రీ) వేళ్తుగూటము, 

వజ హిల్ల పవానూ (హింత్ర్రీ) రాసక్రీడ 
షీ బ్ల్రలంవలయ"గానిలిచిజక రికేతులు చికథయా 

పట్టుకొ నియాడుకొను ఆట, 

పం. ఫువార్ (ప్రొచూడు. టి 

(౧ 6్యు ఫుఆరా (హింఫు)కారింజ్క జలనర్మాత్ 

మ్యునీర్ముకోవిం (6 జం 

(బ్బాజాత్తుట ఫపాంపా(హి.వుచూడు, 
న /' టి? 
లోట్రాజంస్తూల ర కావీశీహిత్రీ) 

చూడు, హిట్లే 

టు కాడ్తన్లీ ఫూకిక్ (హితత్ర్రీ) గంగము. వగలు 

నీట. వేరుబందము.విసాసము- ఏదబాటు, 

కం పగిలినపాక-ఆసదూ ధా నము-స్పర్థ, 

జగడము -పండిపగులుదోసపండు-_వుట్టపండం, 

రుణ వాటా (హి పగిలినాధంగ మైనాపగు 

లంపౌోరిన, (కలెనది, 

యే ంఖజ్య వాటక్ (హి. క్ర్ర్ర్యసగిలినది-కును 

బ్రూజ్ల హాటన్ (పా. త్రీ) స్పర్ధ-ఎగడము- 
ఆసమాభానము, 

(పే వాతి నూక (హి) భి రసనమనుట-పగులు 

తఏఊబుకుట-జుస్పతిలంథటు; బయలుపదుట్యు 

పుట్రుట- అంకురించుటు; వడలుట-ఎడబా 

యుట-వేరశుట-వ్యాపించుట. 
( భారిల్సి సోడా(హి.పు),పుండ్యుకుకుపు, 

యూ ఫోజ్చ్నా (హి) పగులగొట్టుట-ఎయ 

బధఘరచుటు, - లయైెసనది-నిస్పారము, 

ట్స సూన్(హిపువూఓపాతగడ్డి దుర్చ 
[సలు ఎత్తి ఫాన్ డా (హి పుగకుక్కు -పీలిక_ 

ప్ప. (మ్హ్ర- రప్పనిది 

అత్తత బేక్ (హీిిపిప్పిచత్రుక్కు -బోళొవు, 



ర్వశ్తత్తి- 
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చి 

కం ఫాకా(హి) లేలివైన-చులక ని-ందుర్చల 
ము-నిస్సారము-. 

త్యజ సొకట్ (హీ) ఉఊచిక మైనుఊరక 
వచ్చిన క్షయము లేని- బ్రా యట తామే. 

(హి) ఊరక-ఉ-చికము గా, 

స్థ్యషద్థ ఫోకడ్ (హిచూడు, యత పతీ 

లీ ఖత ఫోకల్ (హీ బోలు-వట్టి-లా” _ల్తేన 

యా త్త్రృదక్శిదుడు. 

తాళ్లు త ల ఫరో 

ల 9౪4 ఫాల్ (హింపు) పుమ్నమ్యుపువ్వు;మిణు 
గురు , లెల్లకున్టు సోారాణ్యుబుతురళక్తము 

ఉంచయ ల తుం మూడవనాడు 

నోరీమోదవెట్టుపూలు, "తెల్లని లేల్న్తైను 

సున్నితము. కట్ధల్తత్య-పాన్ (హి) 
పం నిర్వాహ 
కమ్సుసున్ని తము, 

లు ప స. పొక్కు; దార 

పు పుంజమ్యుకంటికాయ,; కంటిలోపువ్వు, 

కట ఫూలా(హి.ప్రైఉబ్బినవాచిన్వ వూచి 

నుపుప్పించినవాపురోగము. 

ఆటోలూణి సళ కోల్ [హిం ప్రీ] లోను 
కూరృళ్టూ వుకో 

_య్వేఖ్ళ ఫాల్చా సా ఉబ్బుట్ట ఊరట్ట 
లా వక్కుకు 'బలియుట వూయుట్క 

ఫుస్పించుట; గర్వించుట్స 1 సంతసించుట 

(శుళ్లుట, బయలుపడుట, (ప్రాప్తీన్ నొందుట్స 

వృద్ధాయగుటు. 

త్యజ వాంట్. (పిత్ర్రీ] పండిపగులు 
. _దోసకాయాపుట్రపండు చూడు, డై వాతల 

ళ్ పం స 

యజ్ఞ ఘాత. [హిం్రీ) న ఉ 
శ్వాసమ్ముశ్వాస్తు బుస ఊపిర్చి బోలు; తే 

లిైకెన 

తుజ ప తం సాం? 

గుల్కుట ఫె "ప రేపించుట; (ప్రచు రపరచుట, 

(వయపరచుట, విక ఖ్ల పెట్టుట; 

(వడ్ల ఫోహా (హింపు) ' కహూదిపింబిక్క ఏక, 
తునకృదూడి పొయ. 

ఏ గాజు యట ఫోవోర్, (హిం ్ ర్రీ) దూ 

డుం గ 

సద ను బజ్జి ఫోవాడ్ఫ్రవడ్. (హి) 
'మోట్సుపనికిమాలిన, తెలివిమా లిన పనిరాని 
యాడుది. . 

ఎ్వూజాయోాజ్సవాయా-హీ(హీ- శ్రీ) 
బూదు బూజ్యా నేతికేర్యు తుంపరలు, 

తుషారమ్ము 

రమ్తుకుంపరలు, చిన్న చినుకులు, 

ట్స సేప్డా (హింపు శ్వాసకోశమ్యు 

ఊపిరితిత్తి. (వలయము చుట్టు, 
రజ్లు సీటా (హి, పు) తలగుడ్డు కకోచేన్టను. 

సళ్ల నా నుర్షి చుట, 

కలుపుట. 

తీ ఫర్ (హింపు) (తిప్వుట్క మళ్ళుదల్క 

తిరుగుదల్క తిరుగుడ్క,చుట్టు దూరము ;భ్సే 
దము్శు మార్చు వర్తులముు వలయము ఆ 

వృత్తి-*ంటు- చింత--చిక్కు- 'సంకటము 

తల (టట్లాదేనా (హా) తిరగ్షియిచ్చుటు, 
భశ 

టీ తూలే నా(హ్రిమరలతీసు సుకొనుట. 
లీ తశ్పాశతాలు ్బృశజ్త-సార్ -బవజ్ (హి) 

'తారుమూరు-మాక్పులం, 

(ల్లో “ప్రికా (హి,.వ్పు అవృత్తి-తిరుగుత్సు, 

1పదవీణము-చుట్టు వలయము రాకపోక 

ల్కు సత్రతతు [చత పరీ (హ్రిరాకపాళ 



లంుఇ చ్చిపుచ్చుకోలు; తికుశుడు తిర్లాట్య 

తా రునూలరుం 

గ్ గ. షృర్నా (హిత్రిప్తుటి, తరిగియిచ్చు 

ట్వమురలించుటృమార్చుట ;అవృత్సీచేయుట 

జపించుట రాయుట్స పఫపూయుట అల వా 

య్నృట్యతడవుట్యవిసికించుట, 

ఆజ సరీ (హింత్రీ) పవతీణమ్యుతిరు 

గుడ్యుఆవృత్సి, పరిచారము. 

౪1 జజ -నాలా(పా)వీధివర్తకుడు, 
పవీభులలాో తిరగియము శ్రవాడుం 

న. ఫృశే(హి,ఫు) అగ్ని'ప్రదత,ణములు 

విబాహము,( డూ ఏలీ ఫైపత్నా (హ్రీ 

ఏవివాహానుగుట, 

కం ఫీకా (హీ) చప్పన్నిరుచి లేని; వెల వెల 

పౌర్పు లేలిక్సైన్సవివర్ణమైన. 

టఎఫ్బరణ్ష్టుంపడ్చా (హి) చెలవెలపారు 

ట్ర సీర్ణుపడుట్క చిన్న పోవుట, చప్పనగుటు, 
సత్య మైలానా (హిపజచుట, విశాలము 

చేయుట (ప్రపారించుటి-చాపుట్టపొడిగిం 

చుట్టవిస్తరించుట్క విష్తుట్క వ్యాపింపబే 
యుట్ట, వెద చల్లుట ఆకంఖించుట, విమర్శిం 
చుట "వెల్లడిజేళయుట, (పచుఠపరచుట్క లె 
కృ చేయుట. 

త లట సత్తి షలాచ్ -క్రైలావట్. 

(హిపుష్వ వ. విస్తారమ్యు (ప్రస్తారమ్యు 

ప గ! విమర్శనమ్హు ఉజ్ఞ లె 

క్కమొ॥ శేయుట, 
తల మేల్నా (హీ) పసరించుట, వ్యా 

పంచుట, విస్త రిల్టుట్స విశాలనుగుట్ట బయో లు 

పడుట, 

టోశిణీ పే ప-లీ(హి. శ్ర్రీ)విడికథు విడుపు 

కథృగూభ్యపశ్న .. పం టాోశల్లా- 

బూర (హవి భవిష్పుట 

ఉడా ఇక్ (హిపుే ససమ్ముక ఫము, నురుగు, 
( స్ట్రా (హీ, ఫు ఏమిడిక క్ల 

యశో 

వీమిడిం 
ట్లు ఫీణచ్చా (హి బట్రనునీ క్లపిండు 

తు నీళ్ల లోేజాడించుట లేక కుదిలించుట, 

ఆారట్లి “ఇ్యట్రీ (హీం్య్ర్రీ) చారపువుంజము 

న. ఫేన్ (హీంప్రు మజ్జుపాలుు 

జున్ను పాలం. 

అమటుఖ్త ఫేక్ (హి.్య్ర్రీ) వితేపణమృుపొర 
'వేత్క శల్లకము్ముు. జాడింప్రు రువ్వుడుం 

(స్తం యజూచేశా(హ్రిపౌరచేయుట 

(టల్ల సేలత్నాా (ప్రి పారవేయుట్స ద 
వ్వుట్స వేయుట, పడ వేయుట చల్లుట, ఎగ 
రకయుట్టుబడితసాము చేయుట, 1 పోగొట్టు 
టృ పరుగెత్తించుట్క(గుజ్జమును. ) 

స్లో ఫీనీ(హీ-్ర్ర్రీఫేనసం[: పేశియ 

నుపిండివంట, 

త్తు చై (పొ,ఫు) అడుగు, పాదు  ద్హ్హ్ర్వాలేల్జ్ల 

" దర్పయ్ వెంట చెంట్క ఎడ తెళకుండవరున 
న స ల ఫూర్యముగాం 

త్త బై వె (హీ తీ) దోహుమ్ము] న 

. ఆకిల్టలగానా (హా) తప్పుపట్టు 

లోపముతీయుటం య 

లీ వీ (గౌాంత్రీ) కొవ్వ(హింపు),ప్రియాడు 
(ల వీయా (హి.పు వ్రియుడ్కుమగడు. 

చన్తాయ్లీ పయ్యాంయ్యి (హింపు) చక్రము 
బండిగాలు, 

ఎఖ పీయాద (పొ.ఫు) చదగుడుకాలక్కి 
కాలిబంట్రుదూత, 0ఎ ఆజ్త-పా (పా 

కాలినడన్న నడ-చి 

, ఆణ్ల ప్యార్ (పింపుుపేమునుద్దు, ఇకూసాము 

(్ ర (యల్త-కర్నా (హి) ముద్డాడుట్కలా 
లించుట్క[పేమించుట. 

( గ్ లు ప్యారా (హి=పు) ప్రియమైన నుసో 
హార మైనృముద్దులాడ్సు(ప్రియుడు. 

తు ట్లు ప్యారీ (హి శ్ర్రీ1ప్రీయమెన్నమనో 

సార 'మైన్కము దైన ముద్దులా డి,(ప్రియులాలు 



జ 
గణి 

_ | 

./ ఆల్లు 
సల్ స 

వ్యా త | 

అనె 
మ గా ్ల 

ఖే. కస్ట న. స. 
వ. పల్లు రౌ రావిపండు. 

ణు 
ఇ శి 9 మ న గే జ " 

శీ సౌ ఫే నం 

గ గ్ 

నరముల పతన క 

అల్ల ప్యాన్ (పొంత్రీ) దప్పిదూప్కుకో 
రిక్కవిపాసం (దయ ఆస్తానుర్న్నూ 

(హి) పప్పల వాపా? 

యం ట్ల చ్ లగా (్రా "దూప నొను 

యట్లు వ [హ్ దప్పిగొనిన్న పిపా 
అలీశీన్లే సయాల్ (హి.పు), వరిడ్డీకసవుం 

లీఆల్ల ప్యౌాల ్ పు) షానపొత్ర, గిన్నె, 

'_ పందచపాత్రకోర్యతిమనాళ్లు, అషయసాశ్రై 

ఎతుపాక్రివెవి. మ వ్ల-ఛర్నా (ఉ) 

'కాలముతీరుట లేక ము+డుట, ల్లో 
-బవన్ని (ఉ) నర్భపాతమగుట, 

తట్కల 6ల్లావో నా(ఉ్కాసంచయమగు 

ట్ నీద్ధిపాందుట్స "కాలము కేయుట, 

టాకా వీయాలీ(పా., తీ) చిన్నకోర్యపంద 

పొ్ర, గ్న్నెం నము, 

ర్య పయామ్ "పా.ప్టు నంబేశమువర్తమా 

బం (టు సయాంబర్. (పా.ఫు) సంజేశవారు 

డు రాయభబార్తిదూత. 

న క్స్ -బ్ (హీ. 0) ప్రీము రస్ 

క్, సయానీ ఆజైాజీల్సప శా (హి -వీకముపట్టు 

టలేకసోయ క, పుండు ప పక్వమగుట, 
జు పీపా (పావు పీ కొయ్యగాబ్బు 

కొయ్య నో 'లెము. “వెట్టుపిప్పళ్లు, 
ల్లు న (హి.పు) పిప్పటవృషేము నావి 
కల సీస్లా (పాంత్ర్రీ) క్ర నారకత్సిమొ 

సు పిప్పళ్లు 
ప్రాం కతట్తూయ్రాల టేటోణ్గా- మూల్-మా 

అట్టా లిం శ 

డు ప్పలీమాలముం 

(పీత్కిపేమ. 

న్ు స. ళు, ఫీతాంబర 

ట్లు శా, నా వాట్చుడ్సి 

జెట్రీల అంగవిన్యాసము,కీప్పి నిలకడ, 

యు పీత్మసా (హీ.పు) పిల్లనిచ్చినమామ 

తోబుట్టున్రుపినమామ, పెద్దమాన, 
అత్తో పీకస్ ( (హీ. శ్రీ) వ్ర శునిచ్చినమాము 

త వాసన 

ల్లో పీత్రల్ (పొా.పు)విత్తడిపీత్తలము, 

టాయత్నో వీక్లీ (పా) విత్తడి(తోబేనినృపచ్చ 
న్ $వి “శృడికొ-స్పెళ లే? హంజా, 

శయ్య పీకమ్. (హైంపు) - ప్రియుడు, మగడు, 

ఇట్ల. పేట్ (హీ.పు)కడుపుపొట్ట్రళర్యము, 
నస్టైకయము వానరము గుట్టు; లోని 

భాగము | ఈ దాం ఆ ఉభర్నా 
సహా 1 క వటటాాలనా 

(హీ) వి చెచనవముశసట, టయ ళల్థ-- 

బోల్నా (హికడుపువా సట లేకగుడగుడ 

అాడుక, యష్టాయ్టువె తు యయ గా! య్వల్లీ 

ఎ-పారీ పోనా. చల్నా (హి) కడుపు 
కో ట్ర 10 అతిసారమా పుట్టుట , 

తరం !రే 2ఇల్ల-డాల్నా _సిరానా 
హా కడుపుదినతాశుట. 

(స్తీ - ఎ (డ్ర్పు యె్య్ణ- రఖానాం ర 
ఖ్యానా | (హ్) కడుపుఖేసికొనుక్త కడుపు 

శ్రేయంటు. ప య ఆమ్మల ఎ సేసేనో 

(హికడుపుతో నుండుట, ల తో 
-రహ్నా(హ్్ చూలునిలుచుటు , 

ర. ర య్లు. కాపర్ష( హ్ ే సలుండు 

తిత్తి రోత రయానళ్టాా- కా హాల్కా-_(హీ) 
మన సులోషాటనిలువనివాడు, 



శి ళిళ్ళ్యణి 

కే5ప 

యక యెంల్లా!ీ ఆగ్ (హి) జఠరా 

గి ఆకల్వితల్లిపేమృకడుపుతీపి. 

దుట్యయలఖాకీవాత్ (హి) గుట్టు, 

రవాస్యము. (్వ న్ యోళల్టా-గిర్నై (హీ) 

పిండముపడిపోవుట్క గర్భ్యస్రావమగుట. 
టో 9 యట్ధావాలీ (హి) గర్భవత్సి 

వీట్టూ లేనా (హీ) కడుపులోజన్న లేకపిన్న 
తీసకొసుట, 

(ిల్లపేటా (హీ:ఫు) పరిధి, కైవారమ్యుఆహార 
ము; పకువులపొట్ట్ర గాలి పట పుదారముమయొ 
కా గూనిలేకవంఫు; (౦ధముయొక్క మూ 

లము;దూర ము, వెడలుపు; స్వాధీనమ్ము (ప్ర 
వాహమార్షమ్యు ఉజ్జ, ఉరమర, లెక్క యొ 

క_వయినము, మొత్తము, వలయము, 

ఆశల్లో పేటల్ (హీ) తుందిలుడు పెద్దపాట్టగల 
న. గాటన: ల పట్నా (హ్రికొట్టుట; మొత్తుకొనుట; 
సంపొోదించుట; శిష్నీం చుట; “ౌచదరముబే 

యుట్స'సాగగొ ట్రుట, అణగ గొట్టుటి, 

ఖాగల్లీ పేటూ(హి) తుందిలుడు తిండిపోతు, 
లం 

పయి పీల్ (హి పృష్టన్సు వీపు వెనుక; 
ఆశయము ,సహాయము ఆను. 

శని శి 

ర్త ఎడ్రంగస్ణార్ గ్రయస్యాంకా-పర్కా (హి 
"వెనుక పుట్టిన తరువాత్సి తనకం౦ంకేచిన్న. " 

త్తన్హాసన్టే డు డస రే ఫీవే(హీ్రిపనోక్కు, 

మందు, మొసగమువాటున, . 

టం ట్రంంబలా దిఖానాం దేనా 
(హీిిపలాయికుడగుట, పారిపోవుట్క విము 

ఖుడగుట, 

లధికో వెన (హి. పప్రవేశము, అందిక్తృ వొర 
వుసంత్యఆంగడిిరుడవ్యపతి (హుండి!) 

గ ను పాా(హింపు) బూ డిదగును శ్రేడీకాయ, 

నా (హి) (ప్రవేశించుట, చొగు 
టృ చొరపకుట్టచొచ్చుట్ట చూరుట. 

జనో చపా 

తల్ల పీకీ (హింత్ర్ర్రీచూడు, 
ఆయన్న పేటీ'హిం్త్రీ) దట్టినడికట్టు; పేటిక, 
బొక్కసముుబ్టల వెశ్రుట్” ము శ్రి 'వంంలపట్లి 

(పల్లు పేటియా (హి.పు) ఓకమనిషిబోజనీ 
ముసకుసామ।[, బత్తెము మోయను* 

ల (దాఖ్యమైళాన(పా పుచూడ్కుం (దాన ట్ర 

పఠోనా(హిఒడలుమరచుటు మదించుట. 

అవలం స్రతలి ఫీచ్ ఛ్ (హీం్ర్రీ) గంజి. 

శ పేచ్(పా.ఫు) చిక్కు పెన్న మెలిక్కమ 
| రల; యుక్రి; న్లేహ; యంత్రమ్యుచుట్టినచు 

టు తికుగుడ్కు చుట్టు చిన్న లేలగుడ్డ; 
చింళ్క వ్యాకులము, జెట్టిపట్టు పాముచుట్ట్ర 

కుండలి టక్కు, మోసము; భావము, 

ఆటం భాభాౌల్ (పొ) మెలికలు 

చిక్ళుల్యు కులుకు ఓ యారమ్యుతహతపా 
సంకటమ్సుకలక, వ్యాకులము శ లనవరము; 

ఆగ్గవాము, (ఖ్ శా” (ఊ) 

"మెలికలుతిునుట్క చిక్కు లలోపడుట్వ 
కోపపడుట. 

(య పేచాం (ప్రొాటాంగరములు తిరిగిన వ్ట్మెటల్లీ 
చుట్టుకొనిన మెలికలుతిరిగిన చిక్కు జినా 

లమనాన్ను పేచివ్ (పొం్యశ్ర్ర్రీ అతిసారము, 
నులిక్షడు పు. (. ఉండ, 

యమన పేచక్ 'పాం్ర్రీ కంజ్కెచారపు 

(టద్హ్యాల్సు పీచ్చా (హి. మట్టాకుటు (శ్రా 
కట. 

ల |వాన్ని పేచ్వాన్ (పొ,వ్రు మెలికలు 

గల్పమిక్కి.లి పొ డుగాటిగుడిగుడీనాభము, 
తత్తాన్ను పీచ్ (హిం త్రీ) నంజ్కిఅన్నరసము, 

(జిన పనా (హి-పు) పుచ్భము, 'వనుక్క 

-వెనుకఫాగముు సంబడింపు; పరిశామము; 

సపనోతుము, సారాంశము. 

న్ ర్ (దకమనన్తూక ర్నా-లేనా (హి 

-వెంటతగులుట్క "గాసిపెట్టుట్కఏినీకిందుట. 

ల) 



జ్యా 

త్తే 
యేల 

రఖఖ్య ఉధ్లాట్లు- పేరా (పొ) వెనుకతీ 
యుట్టుమరలంట, 

యెశ్వో పీలే (హీ) వెనుక్కతరువాక్క పరోతు 
శ? 

మందుుజక్కొ-క రికి ఒకటికి వలన తుద 

హయ ర 
పడుటు, యే దమన్య-లగ్నా (హి వెంట 

తగులుట. “పెన్న మెలికృచుట్టు, 

ఇన్స్ క్ష / పొ ఇ టో నని తటా యు పీష్టి -శ)చిక్క 
శం ఇభ ఇ అ శ్ళస 

శిలను పేవీద(పా.-చికుగల్కచిక్సూయి . 

న్య 'మెలికలుపడినృచిక్కుపడిన్న సుబోధ 

ము-ధ్రాన్సి "పకులను లము, 

అయున్ల మెభాల్ /పొ.పు) కెట్ట, పెంట, 

లయ మెఖాన 'పొ.పు) మరుగువొడ్డిమ 
శ ! నా ద / $' 

లము, ఏల యొన్య-ఫిశ్చా (ఉామ 

_ లవిసడ్డనముచేయుట. 

1 మచెదా'పా్రాపటిన కొరికిన కలిగిన అయి 

న్య(ప్రత్యతు మొన.ఆదాయి ములాభము ఉత్ప 

ర్పచ1పట్లు-కర్నా (ఊ) పుట్టించుట్కసం 
పౌనించుట్క కలునజేయుట, కల్పించుట 

క్వేయుట్క, సిద్దపాచుట- టట! త్యం ఈడే 

నా (ఊఉ) పుట్టుటుదొరకుట. " 

ఖ్ యట్లు మెదావారీ (పాత్ర) 
జ 

| ఫల 
19 ఎటు మదావార్ (పావు 

మ్యుపం౦ట ఉత్పత్తి; ఆదాయము, (ప్రాప్తి 

రాబడ్సీపట్లు బడి. 
క్ర 

అస ఎథల్లి మైదాయిమ్ (పొ జననము 

పుట్టుటుజన్మమ్యుపుట్టుబడి. 

టామై!లన్యు వెదాయిపీ. (పొ) సహమాజమైన 
స్వాభానికమగు, పుట్టుక తోవచ్చిను 

ఎ ల్లు వెదల్ (పా) శాలినడను నడచి,పదగు 
డుు కాలిబంటు. (పంటకుప్ప్కక ల్లోము 

బీ మ్ (హింప్రు ఆడుగ్కు అడుగుజాడ, 

లి పేక్ (పా -పు) వృద్ధు, గురువు, పెద్ద. 

బీ!) ససూలాల్ నలిన 

రాలు.) ,ఇఖ్ధ-జాద(పా)గురుప్యుకుడు. 

ఉత శి మైరాక్ (హి*పు) ఈళగాడ్క ఈదు 

వాడు, 

(ల వెరాకీహీ. క్రీ) ఈదులాట్ట కక, 
అ గాత పీరాన్ (హీ.పు)గుడిమా న్యమా, పీర్ల 

మా న్యము= (రాని ల్మోతెన 

ం్భస్లో వెశావ్ (హి, ఈదుఎకుతగన్ని దాట 

బ్ర సతో వైరాహన్ (పొ ,వ్రుదుస్తుల్కు ఉడు 

ఫులుఅంగ, నిలువుకంగీ, 

టి! శ్లో మరొయా (ఉ+పు ఈత్క ఈదుని 

ధము, ఈత నేర్షి నకూలి. 

జే! నల్లి పేరాయిశా 'ఉ.పు! సుద్దులువెప్పు 

వాన్వు భట్రాజు, 

లే సతో మవెరాను (పా.పు); ఘవూపణమా, అలం 

కారమ్సు సింగారము; ఫక్క్హీ,దీత్కి తెరగు; 
దుస్తులు జూడు పులం. 

ఖు మెర్పా (హి, ఈదుట్కపారుట. 

అ ఫేల్లీ చైన్ "పా! శిష్యుడు, అనువర్తించు 

వాడ్యుమతస్థుడ్కు అను మూయ్యి, అనుసారి. 

వీల్ల శేకూ (ఇం,పు)సినుకో డిమాంకోడి. 

లాగిన మం (హీ, కాలినడనృ నడచి. 

॥ ఎస ంాణలాపడ్నా (హి) కాళ్ల్యుమెొ 

కట, కొ ల్లీ బడుట. 

తటి మెనీ పా ప్రీ) అనుసరణ మ్ము ఆ 

నువర్త నముుషాద్య మము, ప్రయర్న ము, విచా 

రణ విమర్శన, 

లగ మె్ హన్ (పొపు) చూదు ల్లు 

న. పీరీ (హీ, త్ర) వృద్ధాప్యమ్యుయుసలి 

తనమ్యుఆచా ర్యత్వమ్సుగు గుత్వము. 



ఇట క్ స్ ళ్ లొళి 
ఇ శి ళ్ళ 

1 స ట్టుతతల్లి కీడ్ పీడా (హి-త్ర్ర్రీపీడృుచాధ, 

కష్ట ము-నొప్పులు ప్రసవవేదన 

సలి కేడ్ (హి.పు) వెట్టు-వృతుము. 

(ఫలు పేడా (హి-పు) తడిపీనపిండిముద్ద-రొ 
నశ్రుటాండ-పేడాయను తినుబండము, 

ఏనోల్లో శేదూ (హి,పుు పొత్తికడుపు-బొడ్డు 
(క్రింది భాగము. (పీఠము 

౨ సల్ల పీఢా(హీ.పు) చాకీపీట-అనునలపీట, 

ట్ి గోలీ క్చ్డ్డీ ( హ్) చిన్నవాకీపీట-క 

రము-వ౦ళము. న. ఆజా 

దర్ పీడీ హూ) వంశపరంపర గావచ్నెడు.సాం 

(ప్రదాయకమైన-వెర్చక మైన. 

కలలై మెడీ (హింత్ర్రీ) నిచ్చెనసొపొనము 
లు- మెట్టు. 

ఆల చేడీ (హి. శ్ర్రీస్కంధము-బెట్టుబో 
దె... మొద్దు;ఒక విధ మైనఠమలపాక్రు ఒకసా 

రికో సినతరువాతినీల్హిపైరు.. (డమెత్తుడు. 
అనీ 

సళ్ల పేజ్ (పాంపుు హఠము. బైరము- గో 

ఏత మెజార్ (పా, పుచెప్పు పౌదరవ, 
పొదుకముపాతవెప్పు, 

ల తల్లో క్సజ్ నగపాంప్రుు జల్లెడ. 

అాశష్లి పేస్ (పావు కుష్టరోగము. 

_ ఆల్ చెసా (హీ,పుడబ్బు-దుడ్డు- ద్రవ్యము. 
థు యిఖాలగానా (హి) "పెట్టుబడి 

“పెట్టుటుం 

(యన క్పీస్త్య్నూ (హీ; విసరముట్వనురు ముట-ను 

గ్పుబేయుట; పొడుచేయుట- రావిడిచేయు 

ఉ-కష్ట్ర పెట్టుట-క స్ట్రముచేయుటునవూరుట్టు 

మర్షించుట్సపిండివిసరుట. 

యు చ్చ్స్ “పొపు) ముందు-సముఖమ్పు ఎ 

దుమ-ఆము-ముఖ భాగము. మొ దట-ప్రూ 
ర్యము- ఎదుటి. ము౭దలి-_ ఉఊ కారసౌజ్ఞ్హ 

చొక్కాయియొక్కముందుఖోెగమ్సు మే 

రువవూసు ఏ! _ష్య్ల-ఆనా (ఊఉ) తట 
ఇ 4ళ్ళై 

స్టించుట- సంభవించుట- (ప్రాప్పమగుట్ళు 

' " శత్యతుమగుట్క ముందుకు వచ్చుట 
వర్పించుట-అఆగుట తపి అటిళస్తా-చందీ 

(పా) దూరద్శష్టి- ముందుగా ఏర్పాటు 

క్రేయుట లేకజాగ్రతపడుటు. ల్ల టేత్త్యంా 
నీం (పొ దూరదృష్ట్రగలవాడ్కుభా విజ్ఞాని. 

వివేశి-జాగతగలవాడు.జ్హుమికల-- 

బీన్సి ( ప్పౌదూరదృష్టి-భావిజ్ఞానము- తెలిన్ని 

వివేకముంజాగత్త, + ఎమ్ _ష్టా-ఖి 
ద శ్రజ్ (స్య్ఫాపరిచారకుడు- సేవకుడుబంటుు 

యిటు బల్లందస్త్( సౌ) ఆ్రసరుడ్సు 

రఫ్త్. (ప్రా కారణము-మూలనమ్యుస్వాధ్టీ 

నము. ౦ _మ్మన్టైరద్ (హీింపు వురోగా 

మి-ళ(గసరుడు-ముఖ్యుడాం 

శ (౯4 శ ళో (నే జ్ (పొ కటారు- 

కరవాలిక- చూరుకత్తి, స ళస్ణాన 

మాజ్. (పొ) పురోహితుడు.ట న. 

-కర్నా (ఉ)ముందుంచు ట-ని చేదించుట, 

చాపుట్టంతిమ్తలశద్మీ (వా 
ముందంజ వేయా ఓ-ముందు కుతూ గట. 

యయ పీషాబ్ (పాప, మూతొము, 

టలు మ్ ఎ య్యా ఖతాహోేనా 

(ఉఊ)డాచ్చపోనుకొనుట్ట మిక్కిలిబుగులుం 

పడుట. (భం య్యాణ్లం *₹రస్టై (ఊ) 
మూత్రం చుట, 

టో (యాట్లు పేసానీ (పా. శ్ర్రీఫాలము నొ 
సల్యు పా? ద్రిము;శీర్టి క చిరునామ. - 

సామస్లో. పేస్వర్ (పా్రాతొలుక్కముంద్యు మొట్ట 

"మొదట్టవూర్వము. 

 రమిన్తూ శేష్ళూర్ (పొ) కార్యదర్శిసహా 
యుడ్యుసమకు మందుపని వేయు నాడు. 

అమమున్లు సేక్కక్. (పా,్యక్త్ర్ర) కష్పమ్యు 
పను చఈ౦ంకము కట్న్నమ్యు బహుమానము 
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ర కమ్యూ “కేవ్ గాహూ (పొ.పు) సమకుమ్ము 

అస్టానమ్యు సభ్క(ప్రభువు. 
కారా సములు పేమ్గీ (పౌ. శ్రీ సత్యంకారము3 

. సంచకరువ్వు ముందుగానిచ్చుసొౌమ్ము. 

గమ్య ీప్వూ (పొ.పు పురోగామిళ్మగ్రేస 
రుడు(పధాన్వి పురోహితుడు నాయకుడు, 

మౌ గ్దదర్శి,[తోవచూ పువాడ్యు మహార్యా హ్ట్రు 

ఏ గ్రాయాల్ను పేప్వాజ్.. (పొత్త). చూడు 
లో కామన పేస్వాయీ (పా. శ్ర్రీస్వాళత 

మ్యుఎదుర్కో_లు, దారిచూఫుట్క మాగ్దదళ్ళ 

నము, 

యమాట్లు పేష (పొ,పువృత్తిజీవనమ్ము వ్యాపా 
రమ్మువ్యవహారము.] * ఎమ్యల్ధ-వర్ (పొ). 

వ్యాపొర్శి పనివాడు, _ వీదైనవొకవృత్తిని 
చేయువాడ్యువ్చ త్తి మంతుడు, 

పాపన్న పేపీ (వా. శ్ర్ర్రీసమకమ్కుసముఖ 
ము నివేదనము విచాళణది నము, 

న్నీ ల్రాయజ్లు పేషీన్ (పొ భూర్వపు, చిరకాల 

ఫు ముందటి, వెనకటి్యన ళ్ళమ్యల్లు- 

గోయీ (పొభనిమ్యద్ ధ్హూనమ్ము రాబోవు 

చానినిజెప్పుట్టు ముందు చెప్పుట. 

శ్రయ్లు. వెగాస్ (పా.ఫు)సం బేశమ్యు చెప్పీ 

= యంపీనసమాచాపము ; రాయబారము కును 

మృఅడుగుట్య (4) 13 2 టల్టాాడాల్నా 

(ఊ) మనుము అడుగుట, ెండ్లికిపిల్లు లేక 
పిల్లవానినిఅడుగుట, (డృుదూత. 

న. మగామా (పా.పు) సంజేశవారు 

వల్లో మెగంబర్ (పొ.ఫు) సందేశదారుడు సరన 

దూత;రాయబార్వి బుషి చేవదూత, 

అవశల్ల పీక్స్ (హి.త్రీ) తమ్ము తౌంబూలము 

నమలిఊమ్మి వేసిసపిప్ప్టి!3 య్యల్లు-దాన్ 
(హ్రైాకమ్మపడగ తమ్మకసుక్కు తద్ గ్రా 

హాము (సందేశహరుడు. 

అయనల్ల వెక్ (పొ.ప్రుపదగుడు, కాలర్కి బంటు, 

ఏకు మెకార్ (పా.పు) నుంకరీడ్కు పన్ను 
తీసుకొ నువాడ్యుచిల్లోవ_ర్తకుడు; జగడణ్సు 
పోట్లాట 

బ్రతి పెనాొన్ (పొపు'బాణపుకులికి లేక 

అలుగు అంచు, కొ నృమొన, 

బ్ర! లవ్లు పీక్చాన్. (హి.ప్రు కమ్మపడశ 
పఠే గాావాముతమ్మత'సుకు. 

వలల మెకర్ (పా.ఫ్ర)ు ముఖమ్చు ఆకారము 

చిత్రమృురూపము. (గొలుసు, 

ట్య వైక్డా (హీ.పు) కాలికడియమ్య, శ్రాలి 
వపా చెగూ. (ఇంపు) (బ్రహ్మ జేశముందలి 

ఇెద్దాపొంకపు గుజ్జమృు పొట్టిజాతిగు 
జ్ఞమ్సువడిగలగుజ్జము. 

భలే సేల్ (హీ.పు సెట్టు, తా క్రను (దొబ్బు, 

నూకు సమ శ్రక్షము; విస్తారము సమృద్ధి 

అశని పీల్ (సా.ఫు)ఎనుగ్రుగజము, 

ట్టి వైళా(హీిపు )అడ్డ, సుమారు అయిదు శేరు 

లకొలపా[క్ర పామిలి, . (దోవమా, 
ల్లి పేలా(హీ.పు)వృవణము; ఆను ఊత 

(4 పీలా (్రొపర్చంి కేసరవన్నెగల్క చద 
ఇ ఇళ్ళ 

రంగములోని ఏను గు, 

బ్ర లల్లో ఫీల్చాన్ (పా.పు) మావటీ డు, 

శల పీల్ పా (పా.పు బూరకాలు్కు ఏనుగ 
"కాలం, (౮ తిలేకనచ్చు స్తంభము. 

శ్రోయ్లోన్నో పీల్ పాయ. (పా,చ్ట్రు స్తంభమ్ము 
సు పేలడ్ (హా,పు) వృవణము, 

(ల్సి పేల్నా(హీ.వు) ద్రొబ్బుటు నూకుట 
"నెట్టుటషకుక్కుట్క కూరుటు చొప్పించు 
టఒక్తుటుసాముచేయుట; గానుగాడుట; 
-తెలముతీయుకు, 

లీభీన్లీ వీల పాపు) పిసీనికాయ్మపట్టుపుముగు; ద 
దర:౭దములోనిఏనుగు. 

శశళ్ళః 

ఏలీ(హిస్త్ట్ర్రీస చృన్వి బంగామకాసు; 
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రను పవుననననుననులననునుతుున నున నతు తననన కికమునతునుననునునపుననిననితనననుతయుుతనుతలునతనునునుననననననచయతనచతు 

శనీ "జీము (హీ.ప్రుు.పేమ, ముద్దు, 

ట్ర తానో ఎపైమాన్ (పా,ఇ్ట) వాగ్దానము, స 

మాధానము ); సంధి, (ప్రమాణము; కొలు మాన 

ము జ్ఞఅంచన్త 

లే ట్లో వైనూన(వా, పుప్రమాణము, కొల, 

మానము కొలపొద్ర పథకమ్ము పట్టిక; 

లు అల టఆస్ము-యె-వారివ్ (ప్రొవర్ష 

మానము, వాననీరుకొ లంచుసాధథ నమ్ము 

అమన న్లో చవెబూయిమ్ (పా. శ్రీ) కొలత, 

భూమికొ లత. 

పాస్లానల్లి పయంబర్ (పా.పుచూడుుట్కన్నల్లు 

అయాన్లు మైమక్ (హింత్ర్రీ) సరిగినోటు, 
జలతారుళించు, వెండిలేక బంగారుసరిగ; 

ట్స పీ (పాంత్ర్రీ) సన్ననిధ్వని-కీం ఆను 
చప్పుడు, టం చటాబోల్చా (హ్రీ 

లాోీపడుట ,నికపాయముగుట, 

న. పనా (పా.ఫు) అంకుశము; ములుకోల; 

మ. వాడీగల. 

ల ఫేనా (హీ (_తాశుటు; ఇంకుట; పీల్చు 

ట్రసహీంచుట్కఓర్చుట (దీయుట. 

ల్ల జ వ్న్న్వ్నా (హి) పింజుట, ఏకుటు పత్తి విడ 

యి ఎంతాలీన్ (హి) నలువది 

మైమ, (కట్ట కాక్లీకడ* 
ఎయల్లు వెగాన హిఫు) మంచముకాళ్లే 

టాగ్లు వెతీస్(హ్రిముప్పదిమైదు. 

డను సేత్ (హిం్య్త్రీ) పేట, అంగడి, 

శంతు పవారము (మువ్వలు. 

శ్రీ) గజ్జలకడి యము, 

సమాసల్లు. మైంల్నీ (హిం్త్రీి) పావురముల 
"కౌళ్లలో చేయు+ శైలజ గగ ములు. 

(క తసేగస్లా వ. సైన్ (హింఫు అడు 

గ్కుకిందు మూలము. రంత ర ౬ థు పే 

'జేకానంల్కా (హ్రిచపలచిత్తుడు, స 

లేనివాడు (డు లశడ ఎట్ళల సేందే 

బ్రవస్లో వెంజన్ (పాంత్రై 

కేబల్బొలైశ్వా (హి) చతికిలపడికూర్నుండు 
థు ముడ్డి మో పికళూర్నుండుట, (కాలిబాట, 

కం. ీండ్' (హీంపుు అడుగు; తోంవ 

ఎల్ల వైండా (హీంపు) తోంవు వాట. 
౨చసత్లో పేండీ(హీ. స్త్రీ) లడ్డుకమ్యురవడాంట 
అలీన క్స్ నస్ (హిం) క్స్నస సరోగము, 

ఆగే వీనస్ (ఇ౦. ఆ) పల్లకీ, డోలిక 
న ణ్ యమ “సెంనదక్ (హ్ అరువదియైదు, 

అమట్య్యు పీనక్. (హి. స్త్రీ) నల్లమందుమత్తు.. 

తూగ్పుతూగుపాటు (-పెద్దఊోపుుఊగుడు 

అవటల్ల సేల్. (హాంశ్ర్రీ ఆయ్యెలత్రాడు 
వన్నో పే పియూూ (హింసత్తై న్తీ కా మగడు, 

ఆన పీవ్డీ (హింత్రీ) ప 

ఆమూఖు మైవన్త్గీ (పాంశ్ర్రీ) ఆకుకు, 
కూడిక కదియుక్క సంయోగము. 

యర్యుళ్ళల్జి చైవస్త (పా) అతికిన్న కదిసిన జేరి 

న్య కూడిన సంయుక్తమైన్య సరిగ్యా ఎప్ప 

టికిని.ఎడ'తెళకుండ. 

న్ను వియోసీ (హింత్త్రీ ఈనినఆవు 

_ ఉజూదుగులోగడ్డకట్రినపాలు. 

యు మైనంద్ (పొ.పు) అతుక్కు మాసిక 

ఇెట్టుయొక్క అంటు వాంధవుడూ, 

౮ కుయళ్ళ-లగానా (ఊఉ) అతుకు వే 

యుట్స అంటుకట్టుటు మాసికచేయుట. 

యయాతి చైవందీ (7 అటుకట్టినచెప్టు 

"లేక జానిపం 

భో పవార్ భఛార్య పుట్టిల్లు 

శతన్త మెనామ్ (పొ) వెంట వెంట ఎడతెగ 
కుండ [కమముగ్శా వరసగా, 

భారినీల్సే క్పీళూంాా (హి, ఫు) మిళ్లలి 

(ణల పమ్యూ (హి.పు) చక్రము, బండి-గాలవ; 

"గామా దాయములోో పట్వారీ! ఇచ్చుపా 

లవ్య పట్వారీపొలు, 
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(6) 
ఈ తే (అ.్ర్రీ) తకారమ్వుఇదిడారుదూ ఫా 

రసీ భాపలయొక్క_ వర్తమాలలలో నాలు 

గవయతు.రమ్యు; ఆరఖ్ళీభామలో మూడవ 
యతృరము=ఎచ్వ్యూ ! వర్షసాంఖ్యమునందుఇది 

నన్నూ రుఅను సంఖ్యకు సౌజ్ఞ 

(౮ తా (హి మడక పొర కాకితపుషత్రము 
లేకటావుః 

(6 త (పా) కుక్తివరక్కుదనుక, ఆగుగాకయ 
న్తిశాగలందులక్కు ఆగుట కె , 

యిజిస్ట్ర శల టయ ట్యమి బయం బపహాయా 

త్ _ద మెజీస్స్ (పా) ట్రైతికిసన్నా ఫ్లు-(్రకికి 

యుండగా లయ టఎయంట(టయంబకుజా 

-బకయ్ (ప్రా ఎంతవరక్సుఎందనుకం 

0౨ యట్లు (యబ మక్దూర్ (పా) యథా 

శకి శకి కొ లది వేతనయినంతవర కు. 
లీయి (-_హాల్ (పొఇప్పటివరక్కు ఇంద 

నుక్కత (ఏ_క(పా)ఇందుై ఇందుకొరక్కు 

ఏలననగాా ఎందుకనగా, వ (ట--హామ్ 

(పా) న ప వ 

యట తాబ్ (పా, ఆ) (ప్రకాశము "కాంతి; 
-జేడిమి ,ఉప్లము కదే శకిటీర్చువ న్స మెలి 

కటో టయ), ఎయిట-నరహ్నా-నలానా 

(ఉ) తాళజాలకపోవుట- సహింపజాల 

కుండుట్కుీఎ ౮(౮ -తిల్లీ (ఉ) చూడు 
ఆతాేఎళాటే 

(య ౮ చా (పాఫు) వెనముచాఖణలి, 

ఆలీట తాబా. (పా.పుప్రకాశమాగల్క కాం 

తిగల; వడిపడిన్న మెలికపడిన, 

లీల తాబ్డాన్ (పా.పు) 7 వాషీము. 

'క్యల హ్ టీ తాబడ్తోడ్ (హీ) వెంట వెయ, 
శరూన్తూూ. ఎడ తెగకుండ, 

బ్ర టో తాచిస్తాన్ (పా.పు వేసవికాల 

ము, ఎండకాలము. 

అమీ టి తావిమ్ (పా.శ్ర్రీ(ప్రకాశమ్ము త్మ 
ఆ కాబెఒ (అ.పు విభేయుడ్కు లోపడిన 

వాడు ల ఇ (దార్ (పావిభేయుడు- 

(మ, 

'నేవకుడ్సు బంటు త్ ( బం చాని 

(పా, త్ర) పరిచర్య, కొలువు విధేయత 
యం ఆ -కర్నా (ఉఊ) లోబరచుట్ట 

విభేయుని గా జేయుట. 

లశ ౮ తాబెఈన్ (ఆ.ఫు) విధేయుల్కుముత 

స్టులు ఒక తెగవారు. 

రెయ్యుట తావింద (పా) చూడు టఆటో 

యట తాబూత్. (అపు) శవవాహానమ్ము 

పాడె; శవము. (పెనమ్సు బాణలి, 
ఎట తాబ (పా.పు) వెలినెడ్సు మెలికపడిన; 

నె చు ల తాబీద్యపా) వెనబడిన్స చిక్కుబడి 
నృ కాంతిగల, 

లట తాప్ ము 

జ్వరపులిళ్ల శేకబల్ల. 

లు ( తాప్పా (హీ) వెద్చజేసి సికొనుట్స "కా 

'చుఖ్లాన్సట; ;కాచుట్క వెచ్చ జేయుట. 

ఆ తాతాక్ (పొ,ఫు)ు ఘాేటాణము 
(చేళము) నా, 

నాట (| న! తాస్స్నుర్ _తాసీర్ (ఆ. ఫ్ర) 

ఫలితము గుణము. ఫలమ్ము సార్థకము; పాడ, 

పోబడి. తత (ప్ర_కర్నా (ఊ)గుణ 

మిచ్చుట్ట ఫలితముకలుగుట, 
న. తాడ్ (పా.ప్రుకిరీటమ్యుమ కుటమ్యుతు 

రాయి ; ఎట్టపట్టు;బో దె, బొద్దు, చూరు, 

డిజుట్టు* కాలూ న! ర్ _వర్. 

(పా క5టిరాజుం 



త్రీ 

సమద శౌజర్ (అ,ఫు) వర్తకుడు, బేహారి. 
మలో శె తాజ్ వర్ (పా.పు) కిరిట్సి రాజు 

బ్రో శాఖ్ [పొంపు) ముసు ఫృతిరస్య రణి 
చీకటి; ఫవంటచెజుకు, 

యద్ టో తాఖో త్ (పా, క్ర్రీదోపిడి చాడి, 

మైబడుట. జై ర్యయిమద. ఒంశా 
న చ సా 1 పాడు 

నాళము, (యాపనమ్ము ఆశడ్డ, 

టి శాఖ్ళకా (అక్ర నీ 

ఉశ్లీలటో తాదీబ్ (ఆ, ఆ) శలికషసంస్కాా 

రమ్ము మ 5 స్టదలాసయ్పట? 'సవరి_ఫు 

న) ఆలస్యము ఎనరొల 

షు సంస్కొ_రశా 

నీతిళాల, నేరస్టులకునీతి కజపు పొఠరళాల. 

7 తార్ (హి.వు? తీగ చారమ్ము పోగు 
పడుగు, పేక్కతంతి, ఏకటి, వరుస ) (క్రమము, 

లే ము 4 శ్రీజ ఉక 

మ. ఎత ంళతిసమాచారము, యో ( 

-బక్ కీ (ఊఉ) విద్యుత్తంతువ్రు మెమపుతపా 
ల్కు తంతినమావారము. క [41 చా న్ తం (౮ | (టు 
తార్ కర్నా (హిఏ-చీలికలుపీలికలు గాజేయం 

టమ . (= కమ్ (సా) తీగలుతీయు, 

కమ్ముచ్చు 81 ,(-నుర్ (హీ) తం తెల 

కూవడీి, హం _తోడ్ (హ్ ఒక'సకి 

గపన్వి ఒక కుట్టుపని 

౧౮0 తారా (పా. పు) నకమ్యత్రమ్కు చుక్క; 
కంటిపాప, టంట ల- తోడ్చా 

(హీ) అనన్య సా ధారణ మగుపని జే యుట్ట 

మోనముజే యుట, లయం ట- మం 

డళ్ (హి) తారామండలము-నతత్రమండ 
లముు ఒక వా ణనం౦ంచు. (పాడు, 

ళ్ ఆ తాశాజ్ (పా, _వ్రుధ్వంన నము. దోపిడీ 

హత ఎల ల తాలిక్ (ఆ,ఫు) త్యజించిసవాడు3 

విడిచినవాడ్యు సన్యసీంచినవాడు, _బైరాగ్సి 

విరాగి, (యి [తట ఉద్దునియా(అ) 

(ప్రపంచ త్యోగముజేసీ సినవాడ్డు, సన్వ్వాస్, 

కస్టయి [య ట_ఉస్పలాత్ (అ) కర్మ 

కూన్యుడు, నమాజుచేయనివాడు, సంధ్య 

జు 

ప్రార. కారీఖ్ (అ. క్రీ) తిథ్సి మాసకిథి, 
తేద్విచ చేరి కము గతిన సము. 

(౮ తే బ్రజ్బి (ఏ ై ర్నా /(ఊ)మహరకూ 

రృనిళృయమగుట, తిథినిర్ణయించుట, 

అవు, టీ తారీక్ (పా -వీకటియైన-నల్లనిం 

ఆటీ) ( తారిక్ (పాం్ర్రీ) వీకట్కి అంథ 

“కారము, 

ఇట తాడ్ (హా.వు) తాటిచెట్టు, 

౮)6 తాడ్నా (హి) తెలియుట, [గ్రహించు 

టుధిక్క_రించుట-కొట్టుకు. 

ఏటే తాడ్లూ (హీ, పు) పరీకుకుడు (గ్రహిం 

చువాడు, ఊహించువాడ్కుకనునొనువాడు 

ళాల శాడీ(హి. క్రీ) ాటికల్లుకటారుపిడ్త 

తో) లో లాజ్ (పాంత్ర్ర్రీ (శొతుదనము: 

(కొత్పరికమ్యు నవీనత్క పచ్చదనము- తెలివి; 
కళ్ళ కం +నవనవత్వమ్సు ఉల్లాసము, 

రట తాజ(పా) నవీనమైన్స (కోత్తృకళగ 
లృకాంతిగల్దనవనవలా డెడ్సు (ప్రస్తుతపు, ఈ 

క్లాసమునల- ఖఎ (దమ్ (పొ (కొ 

త్తృయూపిరి, (వచ్చిన, అలసటతీరిన లేరిన్స 
కప ఏరిలిన బలమువచ్చిన్న మరల సిద్దముగా 
నున్న, త 0) (పోనా (ఊఉ) (కొ 

క్రపడుట,. [కొత్త యూపిరివచ్చుట, [కొత్త 
గానగుట, నవీనతకలుగుట, అలసటతీరుట్ట 
“తేరుకొనుట, 'తెప్పరిలుట్క పచ్చపచ్చగాన 

గుట పమ దుల! 

ళల శాజే (అ) అరబ్బీదేశపు ఆరబ్బీ దేశ 

పుగుజ్జము లేక కుక్కు అరల్బీఫభావ క] 
క . 
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లల శాజియాన (పౌంవు) కళమ్యుజేరు 

కోలు కొట్టుట, కొరడా టబెబ్బల్కు (వ్రవార 
కణములు, 

లు తికి న్ా 

టో కఅస్సుఫ్ (అ.పు) అనుతాషమ్ము 
పక్చాత్తాపము , చింత, దుఃఖము, 

బటిట తామ్ (హి,పు) ఆట చీట్లుంచీట్టాట; 
సగ పబ 

పీటీ తావ (హి,పు) ఆవజము.(వాద్యము), 

న్ "కాగ్ (పొ.పుధ్వజస్తంభము, ఒక చెట్టు 

-దాడిమము.._ (గుమృదువైనరొగై. 

బయత శౌఫ శాన్ (ఊ.శ్ర్రీ) ఒకవిధమ 

ఎత ౮ కాఫ్త(పాపుమెలు పుపట్టుబట్ట్రమా 
గడవన్నెగలపావురరు లేకగుజ్జుము. 

టో లో తాకీ (తుదోహపయుక్తృమైన వేరువేరు 

వన్నై లకండ్లుగల;ఇడ్డ్ డెన, బేసిర్దైస 

య6 కాక్ (పా శ్రీ) దామ. 
తట తాక్ (హిం) దృష్టి స్థిరదృష్టి లేరి 

చూపునిరీకుణముకోధుజాడ పొంచు, 

పొంచుండుట.౮ కియ(ట-లగానా(హీి 

జాడదీయుట్ట పొంచువేసియుండుట్ట కని 
“పెట్టియుండుట్ట కోధించుచుండుట, 

"౪౮6౮ తాన్నా (హీ) కేరిచూచుట-కని పెట్టి 
యుండుట- తొంగిచూచుట-పాంచియు0 

డుట- కెలిసియుండుట- ఊహి౦-చియుండు 
ట-ఎదురుచూ చుట-జాడ దెలి యుట,. 

చట కాక్షీడ్ (ఆ.క్ర్రి హఠము-గట్టిపట్టు, 
ఒత్తి డ్రీల్మజై-ఉత్త రువు-(పోద ఇఅము-నిర్చం 

ధము-అగత్యము..అవళ్యకము. 
రృ ట-కర్నా (ఉ) ఉత్తగువుచే 

యుట-గట్టి గా జెప్పుట- మజీమ టే చెప్పుట) 
పట్టుడల గా జెప్పుట= నిర్భందముజేయుట, 

_ బలవంఠకముగా జెప్పుట, 

సం ఇాక్రీదన్' (ఆ)విధి గె-తగత్యముగ్యా 
" అవళ్యముగ్లాంగట్టిగా నిగ్బంధముగా-బల 

వంతముగా-ఒత్తి.ప్రోద్బలము-గా, 

తాట తాకీదీ (అుఅగత్యమైన-విధియైనం. 
అవళ్య మైన-గట్టి-నిర్బం ధక మెన- బలవంత, 

మెను 
క (6 తాగా (హి.ఫుదారము-నూలు-పోగు, 

త్త క(_పుకోనా (హీ) నూదిలేచా 

రము(గు చ్చుట 3 క(_డాల్నా (హీ) 

పోగుతీయట-కుట్టుట. 

ఆరి శాన్ డీ (హింత్ర్ర్రీ. బంగారులేక 
వెండి మొలనూలు- మొల త్రాడు- నూలు 
(తాడు. | 

టలు తాగ్నా (హీ) దారక్ముగుచ్చుట. 

లలి తాల్ (హీ.ఫు) చెరువు- తటాకము;సు 
లో-చనములో నియస్ద ము_ వాయించుతాళ 

న్యు దరువ్వుతాళము, ళ్లుం (మేల్ 
(హివూర్యోత్తరసంబంధము-సుతిక లియు 

ట- అనుకకూలము.((ం ఏ) (ి-చేచా(హి) 
తాళమువేయుకు, 

(6 తౌాలా (హీ.పు) తాళముంబీగము, 

అ ఆయిలీ టో తొలాబ్_వ్ (ఊ) తటాకము, 

చెకువు.-కుంటి, 

(య (౮ తాల్ మఖానా (హి,పు ఓవుధి 

వికేసషుము-జౌమరవిత్తులు, 
ఖల తాలూ (హి.ఫు) 'శాలువు-అంగిలి-చూ 

డు_అంగుడు ( (జ ( ఖా ()._.ఉశానా(హీి 

అంగిలిఒత్తుట కల ( (_లటక్నా (హి) 

కొండ నాలుకవచ్చుటు, కొండనాలుక యగుట, 

యేట తాలీ (హిం్త్ర్రీ తాళపువెవి-దీగపు 

చెవిరెండువేతులుతట్టుట-చప్పట. 

టన్టాయన్లా ) ట-బజ్నా-పిట్నా(హి) 
చప్పట్లు మోగుట్కఅల్లరియగుట్స అవమౌన 
మగుట 

యఖేట శాలీ్ (అత్ర) మేళ నమ్ముకలు 
పుట-=రచన-_ జేరు వేర్ము[౦ధములనుండి మొ త్రి 

| (వాయుట-కూర్చు! _-సం|గసహము, 



గ 4 
మల 4 తామ్రూమ్ (హీ,పు పల్లకీ- 

0 తామ్డా (హీ.ఫు బట్టకల్క బోడికల, 

తె మవర్షము-ఎరుఫు-నిర శ్రలాకాళశమ్యు ఒక 

తక్కువజాతిమాణిక్యము, 
అటో తఅమ్ముల్ (అపు) అఆలోచన- విచా 

రణ అనుమానము-_ళంక_ 'సంకోచము-ఆల 

'స్యము-_అవ కౌళము-ఓర్పు- తాలిమి. ఆశ్ర 
ద్ధ-ఠఅయిష్ట్రము-పర్యాలో-చనము, 

య్యంటంద్కుంం6 తామలోట్ లేట్ 

(ఇంపు) పొనపా(క్ర- కోర-! న్నె- (టీను 
'లేకసత్తు నేకుది), 

సరైనా టో తామేస్వర్ (హింపు) 

యూన ఆ తా మేటీ (హి. క్రీ) తా 

(మభస్మమురాగికందు. 

లే తాన్ (హి. క్రీ) తానమ్ముసుతికూర్చు 
మంచము మొ! వాని ఇనుపపుడకలకట్టు 

"లేకబందు. టో లతో డా (హీ) 

దకవువేయుట్స ఎత్సిపొ డుచుట్క వెక్కి 
రించుట, (పుదారము, 

౮( తానా (పా,ఫుపడుగ్కు నేతలోనినిడు 

౮టీ తానా (హీ శాచుట్ట, కరగించుట్టుప 
రి క్షీ చుట. 

(౮6) శాంచా (హీ,ఫు) తామ్రము రాగి. 
(టీ శాంబ్డా (హీ-ప్రుచూడు[స్థు (౮ 

లస ఆలే టీ తాంబ్చూన్ (హి) తామ్రభ 
స్మము, 

యాంటీ తాత్ (హింశ్ర్రీ తంతువు, సా 
రంగి మొ వానినరముతో వేసీసతంకువు, 
మగ్దము. 

ఏ6 తాతా (హీ,పుబార్తువరసు పంజా = 

ం పోలో శాన్సకూర్ (హిపు) వెక్కిరింత, 
తేల తాంత్ డీ (హి. శ్రీ) చిన్న నరముః 

%ఎఏ౮ కాంత్వా(హి, పు) అంక్రవృద్ధిరోగము. 

కేగి శ 
టే 

వ్ లో తాశీ(హీ.ఫ్రు పంక్తీవార్కు తంతు 
వాయుడు, సాలెవాడు, (క్కనిం 

(ఏట తాంతియా (హి మిగులసన్నన్సి బ 

టంట తాంస్నా(హి బెదరించుట్టు చివా 
ట్లు వెట్రుట్పగద్ది:చుటకష్థ్ర పెట్టుట. 

కంట కాంగా (హి,ఫు)కచ్చడము, గూడులే 
నిచిన్న బండి. 

(౮6 తాన్నా (హి) బిగంచుటసాగదీయా 
టృలాగుట్ట విస్తరించుట్క మడఠలుతీయు 
క్కి వ్యాజ్యము వేయుట్స పంపుట నిగ్నంధ 

'వెట్టుట్కకూర్చుట. (పునూలు, 

టో తీ తౌనీ (హి.(క్ర్ర్ర) పడుగు, నేతలోనినిడు 

యజ టి తానీస్ (అంశ్ర్రీ) శ్ర్రీలింగమా. 
టో తావ్ (హింపు ఉఊవ్ల మ్సు వేడిమి కాళు 

కోపము, ఆవేశము, సెలిక, పెన, పుర్తివడి 

బలము వేగమ్ము కాకితపుషతముటావుః 

(జ్ర (టీ ఖానా(హి) కాకవచ్చుట్క కాగు 

టృపురియెక్కుట్కవడిపడుట, కోపపడాట. 
బ్రో తావాన్ (పా.పు) దండుగ ప్రతీ 

కారన్వు చెల్లు అచ్చుకొనుట, 

$,( తావ్లా (హి.పఫు) దుడుక్కు తొంద 
రపాొకిం (బ్ఞాత్చుట. 

౮౮ తౌవ్నా (పా) కాచుట్ట కాచిచ 

ఎఖ శావీల్ (అంక్ర్రీీ అసత్యవాదమ్సు 
ఆహార్థమృుతప్పునెపము. 

4౨ (౮ తాహమ్(ప్రాఅయినన్వు అయినప్పటికిని 

(టట తాయా(హి .పు)పెత్తండ్రీ 
తోటలో 'తౌయిా (హీ శ్రీ) "పెత్తం(డ్రీభార్య, 

"ప్పెత్తల్లి; పెనము, 

ఎట తాయీద్ (అ,్యక్ర్రీ) ప్రోత్సాహము, 

సహాయమ్సు అశ్రయమృు. పతుపాతము 

బలపరుచుట, 

ఆలీ కబ్ (హ్ అప్పుడు ఆంతట్టతదుపర్వి తరు 

వాత డ్రలాలాలీ (హి అయినను, 

అయినప్పటికిని. _డిలాచ-హీ. (హి) 
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యో 

అప్పుడ్తేఠకుణ మ్రేశనుక సే కాననే. 

ఏలు తబార్ (అ.ప్ర) కలమ్సు భాంధవ్యము 
కుటుంబము, 

స్రెలుస 6౮ తిబారా-క (హీ.ప్రుముమ్మా 
రు (తీచ్యారమ్సు మూడువాకిండ్డుగనలకూ 

టము, (మున్నా ళ్లే చద్ది, 
హాఆ తిచాసీ (హి మాడుదినములనాటి 

(6 తబావా (ప్రొఅధ్వానమెన పౌైను 
ఎడీనం 

అ యాట తజఖాల(పా, ఫృుచూడు..] య్య 

ఎ శబాహీ (పొ. ్ ర్రీధ్వంసమృునాళ 
మ్కుపొ డు కీడు అవమానమృుఆపత్తు. 

అేబ్తీపనో-బ్రటలో. తబక్టుల్-తబదీల్ (అపు 

-ఆ) 'వ్యత్యయము మా ర్నుువ్య త్యాసము, 
వికారమ్యు స్థాన న్యభంశ ము. 

ల తబర్ (హా. ఫు) పరళువు,గొడ్డలి. 

న తబజ్షై (అపు) శాపము దూపుఖ్యఅస 

వ్యాము, ధిక్కారమ్మునింద. 
తర తభ 

టో ఫో గరేబక్షైయీ (అ) షియామతస్టుల 
గుమహమ్మదీయులలోనొక తెగ, 

లోలో తబర్ జీన్ (ప్కాపు) ౫ షడ్రగొడ్డలి. 

య త బజ్హుక్. (అ, +“ప్రుప్రసాదము ,ఆశీర్వా 

దము )వూజ్యవస్తువులు 

చన్బ్యళం త(్రీద్ (అ. శ్రీ) చబ్లార్చుట, చైత్యో 
పచారమ్ము -దలువపుట్టించుముందు చల్లగా 
చేయాట, (ర్రనవ్వు. 

ఎ తబస్స్నుష్ (అపు మందహాసమ్ము చి 

టాటో తన్లీ ఊటీ) చద్ది ౧ న్నెబుత్సి పేటిక, 

ఈషాకిసామాను పె్తు, 
వ్! తబన్నీ (అ-,క్ర్రీ) దత్తుదత్త్యత, 
ఇర్లో. విప్ (హి, పు) తపషమ్ముతపస్సు. 

జే శప్ (పా.ప్రుతాపమ్యుజ్వరమ్మూ ఉన్జము 

యాత్త్యన్య్టైనాపెంనవ్ బక్. (ప్యౌవరుస 

జ్వరము, ప్రలిలాలే ఎ.దిక్(పొ)ఫురాణ 

జ్వరమృుతుయరోగ ము) చాలా 

లర్ జ (పా) చలిజ్వరమ్ముశీతజ్వరము, 

అయ్యో కక్ష లప) జ్వరపుపొక్కు 

బు వెదవులకైపొక్కు లు, 

అవ (్వల తపాక్ (పా, = ప్రుసంభ్రమమ్ము తత్త 

ర, ) త్ (ట్రుదడ్యఆదరము, సత్కారము, 

న! మ స వెచ్చ చేయుట. 

య్య తపత్ (హిత / ఉష్హృము. 

టాపనల్తాలో తపసీ-పీ (హింప్రు తాప 
న గాన య త. 

(టహ్యట-టయ్యులో తపస్యా-హ్యా (హి* శ్రీ) 
తపస్పు,ఛక్సి+ 

లను తపివ్ (పొ. క్రీ) తపనమ్సుఉాష్టమ్ము 
తీవ.త, తల్లడ ము, తాపము, 

యో తుపక్ (తు.,స్ర్ర్రీ చిన్నతో పులేకపి 
రంగితుపాకి, ఆఅవిఘాటే (పొ తుపా 

కిబంటు. 

అవ్య రపక్ (హీ, క్ర్ర్రీదడ,కంపనముసలుపు, 

త్ ల తప్పా (హి కాగుట్స' 'పకాళించుట, 

“తపించుట, “కాలుటం (రము, 

యాతో తత్ (హింఫు) తత్వమ్ము మాలమ్ము సా 

(దీ కత్తా (హి కప్తమెన్వ వేడియైనృతీకు.ణ 
మెను కాలిన, (౧ (ఎ_తవా (ప్రశాలిన 

"ఊపెనమృుజగండాలమారి. 

)(పీతశార్ (హి) వేడినీళ్లతోకడుగుటం-వే 
సా... 
త 

వర్తనము, బేసి యట 

నాలం తిర్త రొబిత్తర్ (హీ) తారుమారైన 
ఇల్లచెదనైన న షై. ము, 

లోభురాలన- జా స మ 

డుది 



కుట డో 

టి. తుత్లానా (హీ) నక్తుట. అస్పస్ట్రము యా 'తెలియనట్టుండుట. 

సు క. (కోకచిలుక. | ఏ. తజీద్ (అం్యక్ర్రీ) నూతనసృష్టి, 
టా తిక్టీ (హిం్య్ర్ర్ర) ఆకుచిలుకా- సీతా 

(0 తిఠంబా (హి.పు) అభ్యంతరమ్ముచిక్కు . 

అరేయి తతిమ శ్ర (అపు) మిగులు శేషమ్యుఅఆను 

బంధము-' శేష వూరణము, 

ఉ్రచందు కత్మీమ్ (అ= శ్రీ) ముగింపు-'సంవూ 
రావూరణము, 

ఆయి తివ్ (హి. శ్రీ తిథి. (ఆలాగు 
(జప తథా (హిం్య్త్రీ) శక్షి- సామర్థ్యము, 
దో తథ్ డా (హీ.పు) నీళ్ళుకాచుకొ ప్పెర్క 

లాంటి కుతై(హి. క్ర్రీకొమ్ముముంత్క కాగు, 
(యు కతయ్యా (హీ.పు కందిరీగ-జాణ డూ 

శూ (ట-మిర్చ్ (హీ) కొండ 

మెకపకాయ-=లవంగపు మెరపకాయ. 

క్! తృకెడా (హి+,పు చూడు, ఫైటో 

టో కట్ (హి.వు) తటము-తీరము, 
యాశయి తస్లీస్ (అ.శ్ర్ర్రీ (తయా ర్తుల్కు 

తత్వ(త్రయము మూడుభాగములుకేయుట. 

యస తన్నియ (అపు) ద్విగుణము ద్వివ 
చనము, 

విల తజ్ (హి.(శ్ర్ర్ర) లవంగపుపట్టలేక చెక్క, 
యా తుజ్జ్ఞార్ (అ.పు) వర్తృకుల్కు బేహారు 

లు. /ఎ-వ సి () 

యయ తిజారత్ (అక్ర) వర్తకము 
వ్యాపోరము, బేహారము. 

యు టు తిజూదీ (హి శ్రీ) (త్రీయాహ్కజ్వ 

రమ్ము మూడవనాడు మరలవచ్చుజ్వరము. 

3 ంయం తజావుడ్ (అపు) అతిక్రమణ 

మ్చుమోరదల ఉల్లంఘనను ఆధిక్యమ్హు 

"భేదము, 

ఆతి ([ద్లాో తజాభూలుల్ (అ. పు అజ్ఞానము, 

లత (ఆంత యాం ఆరిఫాన (అ)తెలిసి 

(కొత్పదిగా చేయుట, నూతనకల్పన్క [కొ 

త్రదనము, 
ల్లు ల! తజ్ రిబ (అపు) అనుభవము పరీక్కు 

(సమాణమ్ము నోధన బేసిచూచుట, 

ఏకట్యండాం-కార్ (పా) ఆనుభవళాలి, నేర్ప 

ర్స (ప్రవీణుడు త్వృతన్నృదైూో-కర్నా 
(ఉఊ) అనుభవించిచూచుట్స పరీక్షించి 

చూచుట్స్ట చేసిచూచుట్ర. 

ఎ ఇదో తజజ్ఞుద్. (అపు) ఏకాంతము, 
క | మ 

త్తు గక తజ్ రీద్ (అ, ఆత) దిగంబరత్వమా 

ఏకాంతము. ఒ౦ంటరికము, 

స్రాన్లునో కజస్సుస్ (అపు) ఆ-న్వేసుణమా 

'వదుకుట్క విచారణ, విమర్శన, వోధ్యజాడ 

లయిువన. తజల్ జుల్ (అ.పు సంమోభ 
ముకలత, చలనము, 

టాయి తజల్లీ (అంశ్ర్రీ) ('ప్రకాశమృుకాంతి. 

లశ. రజమ్ముల్ (అపు) వైభవమృుప 
టాటో పము ఆడంబరమ్ము దంబమ్ముశ్చం గా 

రమ్యులావణ్యమ్సు అందమ్సు రూఫునేఖావి 

లాసములు. (వదలుట. 

(డో తజ్ నా (హ్రిత్యజించుట్టవిడుచుట, 
ట్రాశన్లానో జ్ నీస్ (అం్ర్ర్రీ సజాతిత్వ 

మ్యు సాదృశ్యమృుపోలిక, శ్రేవ సందిగ్ధత, 

ఏప్పానాో తజ్ వీజ్. (అ్ర్ర) సంస్కారము, 

పర్యాలో-చనమ్సు ఉపాయమ్యు ఏర్పాటు 
కట్టుదిట్ట్రమ్యు చట్టము విచారణ తీర్చుం 

టో రృప్తూవాంసాన్ (అ) ఫునర్విచార 
5 రెండవతీరుమూనము. 

శమ శుకు(హిి నీ నిన్ను 

ఎవో తు చు (హీినీక్కు నిన్ను 

లజ డో తజ్ హీజ్. ఒ కక్ ఫీన్ 
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(అ. శ్రీ) (పేకసంస్కా రమ్ము అపరకర్మ, 

యో కానా (హ్రీికాచుట్టకరగుట. 
(యో కచ్చా (హ్రీ వెచ్చనగుట్టకరగుట. 
శనం తుచ్చొ(హీ) శుచ్చము, పనికిమాలినది. 

అ్లుయో. రహాఖుఫ్ (అ ఫు) బహుమాన 
ములు అవూర్వవస్తువులుు కానుకలు 

(వవ యము) 
యవ కవొల్ (అంధ్ర) అడుగు (కిందు 

స్వామ్యమ్సు అధికారము ఆధీనము 

[టి మ ఉస్సరా(అ.పు) పాతా 

లోకము. షం !య4యిఎ. ఊల్లఫ్ జ్ 
(ఆఫు) (ప్రతిపదార్థమ్చు ఏమాటకర్థ్యము ఆ 
మాటకి? ౦దసే వా) సియుండునడి, 

అత్పయిం రహజ్ఞుక్ (అ,ప్రుచలనమ్ముక దలిక. 
వీ వో తపారీర్ (ఆశీ) విమో-చనమ్యు 

(వ్రాత్మ పత్రము, క్రైల్మిరచన్న రేఖ గీర 
వాకకూల్కి ఉత్తరము -ఏట్సి చిత్తరువు, 

చితింప్రుపటమువాాయుట. 

అప్పామిు తవీస్ (ఆ. శ్రీ ఆశపుట్టించు 

ట్కపో త్సాహ పెట్టుట, కేపుట్స ఫురికొ 

లర్బ్చట్స (హైపేరణం 

యు యో తపొారీప్ ( అ. (శ్రీ )వర్షవ్యత్యయ 

ము.శబ్దవ్యయమృు లేఖకదోస.ము్కు ఒకటికి 

మరియొక ట్మవాయుట్టఅ 'పార్థముచేయ టం 

అమ్హుయుో కహ్రీక్ (ఆ. ట్రీ) చలనమృుకద 
లికృచలింప జేయుటకు, పేరణుపో9 త్పాహ 

క మ్యు(ప్రస్తావమ్ము[ప (లు యత్నము. 

ఆయము _ఎయు'-కవాస్నవాస్ (హీ)క్రిందు 
మాదు తౌరుమార్కు నాశము, ఆ ధ్వానమ్ము 

_ పాడు, 

ఎశవొాసీన్ (అ. శ్రీ ) ళ్లాఘను పొగడు 
టృహుశంన్త మేలు 'మేలనుట్కబలిరేయనుట. 

లేభదయము శహ్పీల్ (ఆ్యశ్ర్రీ) సంపాదన్నఆ 

వు పం పస స. 
కట్టుబడి సంచయము. )|యీ్లుదిము. ఆదా 

5 -(పొా తహాకీలుదారుడ్కు సుంకరీడ్సు 
'తెలరాకాపన్ను చెల్లించుకొనువాడు, 

(చయ తక్సీల్ నా (ఉఊ)సంపొదించు 
ట్పగడించుట ,రాబట్టుట, చెల్లించుకొనుట. 

యోయో తుహూఫగీ పౌ.(క్ర్రీ్ర)ీ అమూల్య 
త్య్యప్రళస్తరే, (శ్రేస్టత, ఒప్పిదము, అందము, 

న్ా క తుహఫ-_ ఫా (అపు) అకమదైన 

వస్తువు, కానుక్కకట్నము. బహుమానము 
బ్రభయాం తృప ధ్రీటయలఎ) యాతుర్. 

ఫఎమ ఒ జూన్ (అ) ఆశ్చర్యకర మైనమ 
నిష్సహాస్టు గాడూ సప లంద 

ప్రనయు తవాక్కుక న్ (అ, ఫు) యచార్థము, 

నిశ్చరకము, పక య న 

శే క్ట! తక్షాకీర్ (ఆ. ్రీ టై)తికసా-రమా, 

 తృజీకారము ఆవమానము అగిెరవము, 
అతి నొ 

గ్రషునే కఠాక్్. (అ. శ్రి) యదార్థర్జాన 
ము నిగాగణు విమర్శన విచారణ, నిశ్చ 

థి 

యమ్పుయ దార్ధము, సిద్దాంతము,(పమాణము, 

నిజము దృష్టాంతము (5 భచమిం-క 
ర్నా (ఉఊ) పరీక్ష చేయుట, విమర్శించుట్ట 
వఏిచారించుట్క నిజపవచుట, 

వ ్ రతిమమయుం-వోేనా (ఊఉ) యదార్థ 

ముతెలియుట్క సిద్ధాంతమగుట్క్ట నిదర్శన 
మగుట్ట నిజపడుట. 

అవీ లాణానలే 

పయ్యునయు ర హూకీకాత్. (అ. శ్ర్ర్ర)విచార 
ణృ విమర్శవు పరీక్షు, జూడతీయుట, 

శమము కహక్కుమ్ (అ. శ్రీ) ఆజ్ఞాపనమ్ము 
నిర్బ్భంధముు బలా త్కాారమ్యు బలవంతము 

అధి-శారముః (డుట్కొక రగుట జీర్ణముగుట. 

ఎశీయాల్ తవొలీల్ (అ,క్ర్రీ) వేరుచేకగుట్టువీ 
అీశముల తహమ్ముల్ (ఆ,పు) సహనము, ఓర్చు 

గాంఫీర్యము, 



ఫలి 

రన్ టు 

ఎంది తరహామిద్ (అ. క్రీ) ఛనవళ్ స్పోక 
ముుభగవన్నా మ స్మరణ, (పుట్కపీడించుట, 

టశంయు తిఫహామోల్ (అక్ర్రీ) బకువుమో 

ఆశయము కవావీల్ (అ.ట్ర్రీ) మార్చుతిరు 

గుడ్రుస్వాధీనము్క ఆప్పగింత్క అప్పగింత 

సెట్టినరొక్కుము.. నిలువు పెట్టుబడ్వీ 

మూల నమ్ము మార్య_పులెక్కుల్పు (హా 
ములు వెం! మరిమొక రాశిలో(ప్రవేశించు 

టృ సంక్రమణము. మే ఎయుఎ-దార్ 

(పొాభారికుడుు బొక్క_సముచై యధి కారి. 
యసడాపో తహియత్. (ఆ. క్రీ) వందనమ్యు 

నమస్కారము. 
శమము రహైయుర్ (అపు) ఆశ్చగ్యము, 

అచ్చెరువు, దిగ్ళుంమ = 

యి (యా తఖాలుఫ్ (అఫు) (ప్రతికూల 
మ్యువిదోధమ్పుపకస్పగ వెన ము, 

యయ కఖ్ త్ (పా.పు) సింహాసనము పీన 
మ్కు పీట రాడరింన్సురాజ్యము. 

యాయ్యు యాచుఎ-బఖ్ క్ (ప్రా రాజవ 
కావంతుడుల వీ యయు-సోమ్ (స్పా 

సింహిసనమువైనిచోళము లేక గవిసెన, 

ల 3 యయు.ఎ్కరవా. (పొరాజాం 

దోళేముం బ్ర నలు పాయు ర. ఎ-సులే 

మాన్ (పా) కాళ్మీర దేశములోనిఒకపగ్వ 
తము, లోక య ఆయు.ఎ-తౌావూస్ 

(పా మగమూగసింహాసనము, 

కయియి-గావా (పొ రాజధాని, 

యయ యియునమీనీ(పాంస్ర్రీ) నిం 

సనానోహంము రాజ్యాఖి సేకమ్సు పట్టా 

-వేకము. 

యము తఖ్త్ర (పొాంపు పలక్క బల్ల చెక్క 

కాకితప్రటా నవ్రుపున్చు వాటిక అఆముగ్పుమడి. 

ఆశీ యయం--పుల్ (పొ) కొయ్యవం తెన, 

పల యయాంబందీ (పా) బల్లకూర్చు, 

పొదులుచేయుట, మళ్లుకట్రుట. 
ళు 

(క్ర పఛ అొయదఎ-యే తాబూళత్. (పా) శేవ 

వాహానము.టన్లయి యం -య్త ఒ లీమ్ 

(ప్రా (వాతపలకు ఎం ఎయమయే_ 

నర (ప్రా సొగటాపాళి, (పలక, 

యో తఖ్ తీ(పాం్య్రీ) చిన్న పలక ,(వ్రాత 

_ంగాంయి'..కఖ్ సీస్ (అ. స్త్రీ )వి శేపమునిన్తే 

శమ్చుఅసాధార ణత్వమ్యు నిర్ణయము, (ప్ర త్యేకత 

అననం. తభ్ ఫీఫ్ (అత్ర) సంవేప 
మ్యుతగ్టింపు, ఉపళమ నము (తో నివేత. 

బమీయిం తఖల్టుస్ (ఆఫు) విచమో వనమ్ము విడు 

దల్క వీశ్యరునియంకితము. 

మయ తఖల్గుఫ్ (అపు) ఆలస్యమ్యు. వెను 

కపడుటం 

ల్రయు. కఖల్లుల్ (అ. ఫు కలతృభం౫ ము, 

యయా. రేఖ్ లియ (ఆ.పుఏకాంకమ్సు విస 
స్టనమా. 

టా ఠతుఖ్ మ్ (పా.పు) భీజమ్కు'విత్తుమా 

ము | _ న ళేజే లను, జందము య గయ శ్రేజ్ర్ 

(పొొవిక్తుట్ట విత్తనమాల వల్లకము, 

యు తుఖ్ మ (ఆఫు) ఆజీర్ణమ్యు మందము. 

ల లఖ్ మార్ (అంధ్ర) మురగుడు, 
ఫులియుట. 

లశాయఎరఖ్ మాన (అపు) అంచన్వ ఉజ్డా 

యింప్రు;ు ఉరమరృ రమారమి దాదాపు 
వే జ బాన 

ఇంచుమించు. (షంయు.-రఖ్ మినన్ 

(ఆ) దాదాపుగా ఊరమరగ్శా ఇంచు 

మీంచు-గా, 
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యయ్వ్రయా తఖ్ వీఫ్ (అంశ్ర్రీ) బెదరింపు, క్షాపనమ్సు చరిత్రమ్సు ఇతహాసము. 

భయ పెట్టుట. చతయిీ తేజ్ కీర్ (అ శ్రీ) ఫుఖవ్లింగము్యు మొగ 

ఆశయము తఖయ్యుల్ (అ.ఫు) అనుమానమ్ము 
అనుకొనుట్కకలంపు-ధఛావన్స ఊహా. 

శభడుల కఖ్రైయుమ్. (అ.ప్ర) గుడారమునే 

ఏల్ రేద్ (హితద్కా అప్పుడు. 
అత్వ 1ఎఎ తదారుక్ (అ.వు) (ప్రతీకారమ్బా 

(ప్రతిఫలమ్సు శిక్సు ఊఆపాయమ్ము వీవాట్టు 
కట్టుదిట్టము, (యము, 

లీ ల! తదావుల్ (అపు సాంప్రదా 

త్రయో కదావీ (అంక్ర్రీ) చికిత్స, వైద్యము. 

పతయే తద్ వీర్ (అ.్ర్రీ్ర) పర్యాలోచన 
మ్సు తేంతం9మ్ము ఉఊసాయన్యు కౌళశలము, 

విచారమ్సు (ప్రయళ్నమ్ము పదిలమ్ము కట్టు 

దిళ్సుమ్కు పీర్చాటు, 
వ్ 

యయేయిభుయంవెసల్పనత్ (అ) రా 
జ్యతంత్రమ్ము రాజనీతి. 

(యి తిదరా (హీ.పు) (తి ద్వారము, మూడు 

వాకిండ్హయిల్లు. 

భ్ ఏయి తద్రీజ్ (అత్ర) కుకుమ్సు తా 

రతమ్యుము, భో చేల శ బా(పాొ) క్రమ 

ముగ్యాకొంచముగ్మా మెల్లగా, 

అణన్త్ర యో తద్రీస్ (ఆ. క్రీ), ఉపన్యాసమ్సు 

బ్రగోచ. కద్ ఫీన్ (అ, శ్రీ) భూస్టాపనమ్యు 
పౌత్రిపెట్టుట. 

) యీ తిధారా[హి.ఫ్యు (తినదీకూటము , 
శ శిటవ్ల వ్ 

లల్గులం రజబ్జబ్ (ఆఫు) సర్మభమమ్వు క్ట 

,” అర్ర కలవరమృుముఖావమ్ము ద్వంద్వబుద్ధి 
అనిశ్చయమ్యు. సంబేహమ్సు 'సందిగ్గము 

, | థి థి క! 

ఆనుమానము, 

రెచ తజ్ కిర(ఆ.ఫు) (ప్రస్తావమ్ము(ప్రళంస్త 

తసమ్యు జాపకము, 

లశియి రజ్లీల్ (అత్ర) తిరస్కారము 
లృణీకారమ్సు నీచపరచుట, అవనూనము, 

ఏ తర్ (పొ) తడ్సి నెమ్ముగల కొత్త, సవీనమై 
నృజిద్దుగల) (ప్రస్తుతపు; పచ్చిపచ్చని; (ద్ర 

వ్యముగ ల; సవంఠ మైన మిక్కిల్వి తర(ప 

త్యయము, 

యస్ తురాబ్ (ఆ. పు) నేల మన్నుుః 

సో తక్తైగ్ (హి) వడిగల్బ చురుకుకలం 

॥ | స్ తజ్జారా(హీ.ఫు వేగము్య వడ్తిడంబము 

మెకమ్యుగుజ్జపు నంతు'సంత్ర మము. 

వో తేరాజూ 

రళక్ళాడ, 

లోకో తాన్ (హి.పు1తాస-భయమ్యుీత్సి 

లాగ తాన్ హీ.క్ర్ర్రీ దప్పి, దూప్క 

తృ 
ట్ తిరాసీ(హి) ఎను బదిమాడం, 

అదిక తరావ్ (పాంత్రి) కోత్యచెక్ళుడ 
మ్రురూపమ్సుు అందము, ,వెఖర్సి ఫకి్య-, 

కీవ్తి రీతిళల్స్పన్న అడెడు-వీట్లనుకోయాగా 
వచ్చినవీట్సి-చిలిక; రదన. 

యం తరాష్నా (హ్రికోయుట్స వెళు 

ట్క-చీల్పుట్కనొరుగుట. 

( తిరానా (హీ) ఈనించుట్స కేల్చుట, 

రరింపచేయుట్న 

౬లో తిరాన్ వే (హి తొంబదిమూడు, 

ల్ో తరాన (పా,.పు) ఆలాపనమ్సు దరువు, 

లయ్మి రాగమ్ము పాట, 

ఏ తిఠావ్ (హి.పు) ఈ౦ంత. 

ఉం లే తరావిష్ (పా, శ్రీ) ఉరుపు; 

(తౌస్కు (పాత్ర) 
(బుగులు, 



భీం లో 
చినుకుల్పు తుంపకల్యు కారుట, 

భీ ప్రో తరావీహ్ (అత్ర) రంజాన్ లా* 

చదివెడుకురాను వరీఫులోని అనువాకము 
లు (ఆయతులుు 

ర (తావ (హీి(త్రాహిత్రాహ్,. 

య తిరాహా (హీ.పుు తిపధమ్యు మూడు 

(తోవలుకలియుచోటు. 

టీ ,ఎతిరాహీ (హి స్ర్ర్రీతిరావాయనుయూ 

రిలోశేసిన ఆయ:ధమ్యు కత్తికటారు "వెం! 

తో కో త రాయా (హి. శ్రీ) పజ్జ, చిత్తడి 

"నేల, వాకృకొండకి9ందిభూమి. (మన్ను 

య్బ్హ్రల తుర్ బత్ (ఆ. క్రీ) సమాధి, దిబ్బ, 

స లో తర్ బూజ్ (పొ.పు కలంగిరిపండ్సు 

పు చృకాయ. 

టో తిర్ ఖిర్ (హిి కోపము చిజ్హుబుజ్జు. 

యాఖఖ్ల్రులో. తర్బియళ్ (ఆ. క్ర్రీ)శిమ్కవిద్యా 

భ్య్యానము 

లి లో తురుప్ (ఇంపు) గుజ్జపుదండు, 

ల్లీ లే తిర్చాల్ (ఇంపు) కీలువూసినగో నె 

గుడ్డ లీకపట్ట, 
లు 

౮ ల్ తుర్చానా(హీీకుట్టించుట, (కుట్టు. 

టో త్స తుర్పాయీ (హిం్య్ర్ర్రీ కూర్చు 
తు ర (తిషద్ (హి.పు) మక్కాాలిపీట్స ము 

“కొా-లి చట్రముం 

లో తక్పన్ (హి.ఫు తర్పణము, 

బ్రఖో తగన్ (ప్ర) వీబదిమాడం, 
బ్రఖ్ఫో శుర్పన్ (పాత్ర దిబ్చికుట్టుు అం 

చుమడచినకుట్టు. 

ంట్త బే తుర్ పనా (హీ) అంచుమడచచికుట్టుట. 

(లో (తిపౌలియా (హి.ఫు) సీంవాద్వా 

రము వరుసగానుండుమూడువాకిండ్దు. 

సు ే  (తీఫలా (హి.పు (త్రిఫలముల్సు కరక 
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తాడి ఊసీరికలం, 

యి,౮ తురత్ -తుర్ త్ (పా) తురుకుశ్యా (ప్ర 

స్తుకమ్ముత్వరగ్యాతకణ చేంద్రు అట్ల యు (్ 

-పురత్ (హి సంభ మమృుఅట్టహాసమ్యుత్వర్క 
చురుకుదనము, వాక చక వ్ర్ము. 

[ల కుర్ తురా (హీ) చుర్ముకైన్నా కచక్య 

ముగలృవడిగలునాలుకచుర్తుకెన దుడుకు 

తొందరపాకి. (టఏ,పాటుకు పెట్టుట. 

౮౮ ఎ తిక్తిరానా(హీి) ఉజీయుట్క కారు 

౮౮౮ తర్తరానా(హి) డంబనుకొట్టుట. 
య! వం తర్ కరాహట్ (హి క్రీ) డం 

బమ్ఫు[(ప్రకోపమ్యుఆ వేశము. (కొమ్ము. 
శవ ఈశ ఫ్రీ 

(స్త్వం తుర్ తుర్యా (హి,పు)ు ఉటంకి,చం 

చలుడుచుకుకుళంలవాడుం 

అసో ల తర్ తీబ్ (అక్ర) (క్రమము వనయి 

నము, తీర్పుువరుస, పంక్తి, ఏర్పాటు్యు విభజన, 

ఎోవొర ఆస్వోా-ఎ-కవాజ్జే (అ) వ్యర్ధ 
(క్రమమ్సుఆకా రాదిక్రమము. 

ట్రయి లే తర్దుమాన్. (అ.పు) ఫాపాంతరము 

కేయు వాడ్కుద్విభాస్స,టీ కాకారుడు, 

యమ్మ్రితతర్ జుమ(ఆ,ఫ్రుుభా సాంతరమ్కు టీక, 

భా తర్ జీవా(అ. ప్రై ఆధిక్యత ఉత్తమ 

తృవాస్సీ మేలుతరముగా'నెంచుట్స మారుట, 

ప్ో త యా (ఆశ్ర) తిరుగుదల్పవళ్లు 

దల్బ[గ్రహమాల వ(కగ తిం 

(ము లే తిర్ ఛా(హి్రి అడ్డముగా, వంకరమై 

సృవాలుగానున్న, ఏటవా_లెన, నీటుగల 

సొగసుగాడైెన )056ు ఆళప్తాా-తిర్చీ 

నిగాపవా (హీ) కటాకునీతుణమ్సు. మెల్ల 
చూపుజయారపుచూపు; (కూరదృష్ట్రికో 

పదృష్టి* 
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((స్తదూ లో తిర్ ఛానా (హ్రీఏటవాలుగానుం 

చుట్ట ఒర? బెట్టుట్ట వాల్చుటు అడ్డమా 

నుంచుట. (మష్టావడ్డి 

యిస్ఞాం తర్ ఇట్ (హ్. శ్రీ) అడుగు 

హా తగహ్తూమ్-(ఆంఫు) కనికరమృు దయ్య 

సంవ్షేపము 

ట్స్ తర్ఖీమ్ (అ. ఆ) ఆంత్యలా పము 

తేల్రనే తరద్దుద్ (అ ఆ) రాకపోకలు ప 

ర్యాలోచన్యవిచారమ్సు వ్యాకులమ్సు-చింక్క 

పరి(శమం 

యిలు లే తర్ దస్స్ న్ చురుకుళల, 

చేల్లేత్సేతే తర్ దిద్ (అ.స్ర్రీ ) పఫూర్వపక.ము, 

(ప్రతివాదమ్సు కాట్రివేయుట్స (కప్పి "వేయు 

టబనిరాకరణము. | 

యయ్లుం ౮ తర్ దీఫ్ (ఆ శ్రీ) బెనుకవచ్చుట- 

ల్ో ర్స్ (హింపు) కనికరమ్ముదయ,. 

౮ టు [జపా నా(హి)కనికరపడుట, 

సట ౫ కర్స్ (పా.ప్రుభయమ్ము, భీతి. (వైన. 

గ్రయ్బులో తర్ ఫాం (ప్రాభయప డెడు, ఫర 

టయిం తర్సానా (హిిఆశ ఇెట్టుట, అడి 

యాసపుట్టించుట, అశాభంగముచేయుట, 

శమేదో తిక్సళ్ (హి)ఆమవదిమాము, 
యు వో తరస్ నా (హ్రీఆశించుట్స కనికర 

పడుట. (నృభయపడిన, 

అత(యల్బనో కర్ స్నాక్ (పొ) భయంకరమై 
లు నో తింకూల్. (హిపు) (త్రికూలము, 

యాలో తక్ సోం(హీ్) ఆవలి మొస్ట్మ లేక ఆక 

“ లిఎల్లుండి. (పంవుకీ, 

లలు తే కర్ సీల్ (అక్ర). అంపశము, 

లీ ే  తుర్ మ్ (పా) పుల్లని పరువమెను 

పరహషుడ్యు శోపిస్ట్రి చిజ్జుబుజ్టు అను వాడు+ 
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౮య్రం తుర్షానా (ఊఉ) పులియుట. 

టో (యిసో తుర్పాయీ (ఊ- (శ్రీ). పుల్లద 

సము పులుపు; పరుపుత్వ ము ,క రినత, 

మ. తశష్టువూ (అ.ప్ర) తుపారమ్యు తుంప 

రల్కు చినుకులు తెలియుట, జూడ, 

యయ తిన్నా (హింత్రీ) కృష్టుతో. 

(సే నో తరహ్న్నా (ఊఊ) 'లేగుట్స్కకోంతపడుట్క 

వ్లుటు, 

లపల తగమ్వానా (ఊఉ) కోయించుట్ట 

వీల్చించుటున న , చెక్కిా-ంచుటం 

టప కుర్ షీ. (పొ నీ) పులుపుపరమువ 

త్వము, కఢినసం 

చలల శరస్సుడ్ (అ. ప్ర) ఆక 

అాసక్సలే కర్ గీబ్ (అం త్రీ) యేక ణి (పో 

తృాహమ్యుబుజగదెంపు పేనేపణ- -పురికొ 

ల్బుఆశపుట్లించుట. 

వ తరక్ కుబ్ /అ.పు) నికీక్షుణమ్యుఎదురు 

దూలం. 

యో త్రం క్ల మ. ఆ) వృద్ధి , అభివృద్ధి 

నా! తరక్షీక (అ శ్రీ) పల-దనము పల 

వనగావేయుట. (సత్రము ఉత్తరము, 

చక్రం తర్ కీమ్ (అ. క్రీ) శేఖనర్సు(వాత్క' 

యయ కుర్ క్ (అపు) తురుక, రౌతు, మమా 

ధుడు, (ప్రియుడు, ప! 
(పా) తురకరౌకు, 

య్ చే తర్ క్ (ఆ,పు) విసర్టనము, త్యాగము 

' జారపాట్టు లోపము; ఒకపుటతుదనుండి 

మరలతేకువాతిఫప్రటలో మొదట (న్రాయాయ 
తురము. ఆబ! టో పాప అదబ్ (అ) ఆ 

_ నాగరికత, మోటుకనము అవిధేయత. 

యయ తరక్ (హిం) వాసము దూలము. 

టన్ సాసవార్ 

( 
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య్య తర్క్ (హి,పు) తర్కశ్యాస్త్రుము 
క్ర క్రలే కర్ కారీ (హిష్ర్రీ) కాకమ్సు కా 

యలు, 

(ల్ ౧ (త్రికటూ (హీ ,పు) కొంక్పిపిప్పస్టుమిరి 

మో తర్ళవ్ (పా.ఫు) తూణీరముు అ 

వన్మలపొది శ్రీ) తురక శ్రీ. 
ఆటోలో తుక్కన్ - కుక్ క్నీ (హీ, 

బ్రో తికోకా (హీ.శ్రీ త్రికోణమ్ముము 
కోణము. (తర్మిడ్రి పెట్టిపోయినది. 

లఎ తర్క (అపు) మెళృళము, అస్పీసౌత్తు; 

(క్ర్పలతిర్ ఖా(హి. క్రీ మా! అసత్యము 

వ తిర ఖుకాటీ(హీ, శ్రీ! ముక్కా 

లిపేఘ్ర లేక చట్టము. 

జ ల తక్ కీపా. ప్రుఘాోట్టాణము(గుజ్ఞము) 

తుకుష్కడ్రుతుమువ్కు ఛాహృగర్వము, 

తోలాలి కర్కీకడ్కీ హి.శ్ర్రీ తా 
టిఇచెట్టు చెవులకనమ్యు. 

ఉత ల తర్ కీబ్ (అ. శ్రీ మిశ్రగుణము, 

కలుపుట; రచన ఉపాయమ్యు అన్వయము 

పపముల'ససంబంధము. వైఖరి చేతబడి, పొంక 
మ్మురీత్మి ప్ర) కారమ్సు రీవిపద్ధతి; శబ్బలకు. 
దాము 

లో నన్ (హీ.పు)ు తువార్యా కొమ్ము 

(ర్టలే తిర్ మిఠా (హి.పు) నీటివైచమురు 

(యము తిక కటుకములం, 

చుక్క మిరుమిట్లు. 

౮ ౧0న తిక్మిరానా (హి తళకళలాడు 

టృమిమయమిట్టుగొ నుట, 

పెళ్ళ సం లో కిక్ మిరావాట్ (హా. శ్ర్రీ) 

తళతళ్ళమిమమిట్టు,  (కండ్లుతిరుగుట, 

త్రో తిర్మిరీ (హింస) కంద్లవీకటి, 

ర్తులు, 

గ్రభర్పిల తర్ మోమ్ (అ్ర్ర్రీ) సవరణ, మూ 

ర్పు దిద్దుబాటు 'సంస్కా_రము-బాగుబే 
యుకు, 

టా తర్ నా “హీ కరించుట. 

యం తిర్ నా (హీిఈదుటు కేలుట. 

భో తురన్ జ్ (అ.ప్ర) దబ్బకాయ, 

నళ ( రరంగ్ (హి. త్రీ )నరంగమ్యుఅల; ఠూ 

త్భాహమ్సు ఊఉ టేకమ్సు లహరీ ధ్యానసము- 
స్వ భౌవముం 

లే |, తరన్నుమ్ (అపు) పాట్ట రాగము. 
న! వ్ర్ ఖై 

ఏ కర్వార్ (హిం్య్తీ; 
ఖద్దము. 

కరవాలము, 

09 లో తర్ వర్ (హీ.పు) వెట్టుతమవరము, 

రీ వ. తోటకూరలా, 

న. తుతారు 
యో తుమ౨ై (హి.త్త్ర)బీర కాయ; బూకగం 

తూ తరి (పా. త్ర) తడి స. సము 

(ద్రము, 

(స్త్ర (తియా(హీ. శ్రీ) శ్ర్రీ,ఆడుదిం 

య(ధ్హ్రం్యల్పో తిరియాక్-5్ (అపు) 

వివపరిహారకాపుధము్కు. నల్లమందు. సర్వ 
రోగవోరి 

న (తేతా (హి.శ్రీ) (తేతాయుగము- 

/ సనం! లో రశేడా-కడేడా (హింపు 

పకట టుకు)+ 

ఏల్చీల తశేవ్ (పాం ్రీ త్రి) చొక్కా యొక గ్రాప 

కృపీలికు ము య్మాలపీలిక, 

సీ తడ్. (హి, ఎప్పు) (పక్క_-పట్టను వసషూడుం 

క్ తా (హీ హీ,ప్లు లంక, గడ్డ. 

ళం? (0 కడాళడీ (హీ, త్రి త్వర్వవడ్సి 

తోడ్లోడ ఎనిరవకాళశము ఊా(బేక ను, 
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శో ఫు తకడాపడ్ (హితోడ్తోట, "వంట వెంటు బలబల 'తెల్లవారుట, 

నిరవకఠాళముగొం 

[11 తడాడా (హింపు) చూడు, = 1) 
అసు! స్థ తణాకక్ (హింత్రీ త్ర) చటొా 

లులేకవెటాలునునుచప్పుడు ెళ్లు- వె ఫాపెళం 

6%ఏ.61ఫో తడాకాంకా. (హింపు) పెళ్లు, 

(చప్పుడు చటౌలుమనుదప్పుడు తతుణ 

' మువడ్తి పెళ పెళ, కత !ప-తడాశేకా 

(హి) రుచికర్యమెన్స తీక్తు. మైన, (డుచుటం 
6౮|ఫీ కడానా(హి) చిమచిములాడుట్ట పొ 

౮1 కుడానా (హి)విడిపించుట్స తెంచు 
టు రూపాయి మె! మార్చుట, ( తుట్లి, 

వ 

లఫై రడప్' (హిం్య్ర్ర్ర)గిజగిబు తటతట్సు ద 
| డృఠహతపహృ గంతు, మెరష్టు తళుక్కుమి 

రముట్టు అదర్హు అల్లాడమ్చుతల్లడము. 

౮ల్టా తడ్పానా (హీ) 1జగిజలాడించుట, 

కలక పెట్టుటతల్లడ పెట్టుట అల్లాడించుట. 

య తడప్ నా (హి) తటతట లాడుట్స గిజ 

గజలాడుట్కకల్లడపడుట్క అల్లాడుట్న ప్రయా 
సపడుట్టకొట్టుకొ నుట. 

౮0తో తడ్ ఫడానా (హ్రిగిజగిజలాడుట, 

ఆల్లాడుట కొట్టుక్ నుక్కుగడగడలాడుట, 

తటతటలాడుట్పకల్లడ పడుట, అదరుట. 
యస యత ఫజ్ర్ లడ్ ఫడావా 

ట్ -తడ్ పడావాట్ (హీ క్రీ )గిజసిజ్బగడ 
గడ-కటకట-దడదడ- అల్జాట- తల్లడము, 
ఆదరు-కొట్టుకొనుట- 

మా కడఖ్నా (హి పగలుట- చీలుట, 
చీటపారుట ప కువ.ము లాడుట_క్రోపీంచుట. 

63౮ కడ్శా (హి,.ఫప్రు ఉదయము-బలబల్వ 
గ 'లేల్లవారుట) (వ 6-.హాోనా (హి 

యయ తడశ్నా (హి) చూడు, యఖ 

౮1౫ తుడ్ వానా(ష హీ) విరిపించుట- తెం. 

పీరచుట-కోయించుట_ రూపాయిమెు॥ మా 

ర్పించుట, 

ఆ శడీ (హి-త్రీ) దెబ్బలు-మోసము. 
ంట్ల్య తడ్ యానా (ప్ర) కొద్దికొద్దిగాఎగిరి 

పోవ్రట-కప్పగంతులవ లెనడచిపోపుట. 

[నట తడేడా (హింపు) మూడు!)స్లు ౮ 

యు తుజుక్ (తు,ఫు] _వైభవమ్ము డంబమ్ము 

పటాటొపముు అలంకారినము కట్టుదిట్ట 

మ్సు ఏర్పాటు, చరిశ్రము. 

ః! య్ తజ్కియ [అపు] పరిశుద్ధి 

ల) అ రేజల్ జుల్. (అప్పు భూకంపము, 

చలనము కలతం (టక్కు. 

ఇభ. తీజ్ వీర్ (అ.శ్ర్రీ] మోసమ్ము 

లో తజ్ యీన్ (అం శృంగార 

ము అలంకారము, 

ఆన తిన్ (హి క్రీ] దప్ప,దూప. 

బాన్ తన్ (హ్రిఆ్కఅద్యిఏదె. ీలాాసర్ 

[హీ] అందుప్పై ఇంక, 

ఇం తే కాక్కృమరి3యు. అజ బూ--పర్ ల్సీ 

స అయిసనన్వుఇంక న్రుఅయినప్పటికిని. 

ల్ో తుస్ (హీపుపొట్ర ట్రాసడ్డికనవు, (తము 

ఏటిలో తుసార్ (హి. ప్రుతుహిరమృుమంచు,క్రి 

| (ఎ తిసాలా (హీిమూడే -ద్లరయస్పుళల, 
టంట కసావీ (అంక్ర్రీ పావ్యుక్సుస 

నతి. (అసడ్డృ ఆలస్యము. 

అవటు తసాహుల్ (ఇ, .పుజశ్రద్ధ ఆలసమ్ము 

బ్రో తన్ బీహా(అ, శ్రీ) జపమాల, జపము 

ల [ఇమ ద్రజాలాఖాం (పౌ) (జేకనము 
న అనుష్టానము'ేయు వాడు, * 



త 
శ బలా 

[ 11 
వాల. బూ ఇవకానానా ఇ. అక్క్క్యమునా? నన లా. 

ళీ ల! 
[1 తే 

న్లో ప్తునమనే 
ప కు క. న ల. 

యో తసఖ్ ఖుర్ (అంపుపరివిసమ్యు ఎగ 
తాళి, 

సయెవో తస్ఖీర్ (అంశ్ర్రీ) స్వాధీనమ్యువశీ 
కరణమ్పులోపరచుకొ నుట-3 ట్రుజో తుతనమ్యు 

లే తసర్ (హి.పు)దసల్పు ఒక విధమైనపట్టు. 

) తస్తీర్' (అం) 'లేఖనమ్ము(వాతృ 

వాంగా శ్రలమ్మ్గవాయుట. (నెస్ట్రైకము* 

యముని రస్ కీక్ (ఆొనాశాములుచేయుట, 

యును తస్కీ౯ (ఆం) విశ్రాంతిసంతు 
ప్రి ఉపశమనము ఆరోగ్యము బరువసమ్సు 
ఇాంతి-నిమ్మళము. (ప్లేముం 

1వ తస్లా (హి.వు) తాంబాళము- తట్ట, 

బ్రయాన్ తసల్ సుల్' (ఆ.పుువరుస- క్రమము 
బార-పంక్షిః (ర్వ స్యాతంత్ర్యము. 

మయిన రసబ్టుత్. (అపు) సర్వాధికారముంస 

 రసన్లీ (అ. క్ర్ర్రీ్రసంకుష్టి బరువసము, 
నిమ్ముళము-నెమ శ్రతిస్వస్థత 

చయివీ తేస్లీమ్ (అ,_్క్రై) వందనమ్ము నమ 
స్కారమ్సు అంగీకారమ్సు ఒప్పికోల్కుస 
మ శ్రరీము, 

యశో తన్లీమాత్. (ఆర్తీ). నమ 
స్కా_-రముల్పువందనములు. (ఏ-వ ఉట నీ 

యా రస్ మహ్ (పా.పు) తోలువారుుతో 

(నామకరణము, "పేరు పెట్టుట 

యున్. తస్మియ (అపు అభిధానము 
యైటాాపోరస్ మయీ(హీ. క్రీ) తీరాన్న ము. 

సాయిల్ తస్నీమ్ (అంప మహమ్మదీయ 
స్వస్దమందలియొక చెలమ. (కొలత. 

విల్ తనూ(హి.ఫు) ఒకటిన్నర అంగుళము 

టో క్రో తిస్వానీ (హిం్య్త్రీీ స్తు 
లో ఇకువదియవపాలు. (శృసారూప్యము. 

ఎయు తహాబుప్ (అ.ప్ర) సామ్యము పోలి 

ప్రత యూ తపాకుల్ (ఆ,ు) అనురూ పము 
పోలికృసారూప్యము. 

ఉల శీ 
లచదునంం 

వు 

యశము తమ్లీవ్ (అ)ాసామ్యము ఉపమా 
నమ్సు పోలిక సౌదృళ్యము. €ట్లం యము 

-దేనా(ఉ) పోల్చుట, సరిపోబ్బుట. = 

యామ. తవ్త్ (పా.పు) ప్లేను. తట్ట, 
తూయు కవ్త్తి (హిత) ప్లెమ్ఫుసిబ్నిం 

లయయమము తమ్ ఖీస్ (అ శ్రీ) నిస్హోము, ని 

గౌారణు నిర్ణయము, రోగ నిదానము, పీక 
ఆంచన్సకట్టుబడ్కిమది౦ఫు, 

ఎయమీ తవుద్దుద్ (అపు _నిక్బృంధమ్ము బల 
వంతమ్మకస్థ్యము, (చిస్షృము (ల) 

చుటమో త మ్దీద్ (ఆ. క్రీ) ద్విత్వ ము ద్విత్వ 

నయా తవ్రీవా (అక్ర). వివరణముం 
వయినమాు ,విళదీకరణము భామ్యమ్సుకారీర 

శాతము ఎ! పూతా ఎ=వారీ్ (పా 

వమయిునముగ్యావివవము గా. 

యమము తమ్రీఫ్ (అ. (శ్రీ) గౌరవింపు స 

త్క్కారమ్ము బహుమానము (గొప్పవారి 

చ్చినవి) యాల యై (యే _లా 

నా-లేజూనా (ఊ) వేంచేయుట్కవిజయమాు 

శేయుట. 

వ్ తనవ్స్ (అం్ర్రీ) తృప్తినమ్మక 

ము నిమ్ముళము ఊరడింపు బమవసము. 

(మి తివ్నా(హీ. క్రీ) దవ్పీ; ఆశ్క నింద 
చెప్పు-చివాట్లు. 

భా తవన్నుజ్. (అ.పు) చిజ్జవిగియుట, 

నీలుగుట్ట ేవామందలి ఈడ్పు, అవయవ 
ముల ఈడు (తృష్ల, 

ట్రోయయో తిమ్ననీ (పా. క్రీ) దస్పిదూప; 

ఆయము తిమ్న (పా) దప్పిగొన్న. 

సాయి తవ్నీఒఐ (అ.్య్ర్ర్రీ) ఎత్తిపొడుపు, 
దెప్పు, చీవాట్లు, 

అమామ తవ్వీమ్. (ఆ.ర్ర్రీ) కలక్కతత్తరు 

వ్యాకులమ్సు చింత తల్లడము, 



ఖు కట్ కేచి యతి 

ర అశ 
త్వ 

మ! 
తవ్హీర్- (అ.ట్ర్రీ) ఘోగేన్సు (ప్రక 

టన్స ఇాటింపుు ప్రచుకపరచుట, 

యీ (4) తసానీఫ్(అ. శ్రీ) (గ్రంథములు. 

(పావటన్నుటడు) 

ఏతస్ హీకొ(అ.్ర్రీ) దిద్దువాట్కుసవ 
రణ సర్కిఒప్పూ నిజపకచుట్సు సిస్ధాంతము. 

శ్రభయి తసద్దుక్ (ఆ.ఫు) దిందుడుచుట, 
బల్కి (ప్రసాదమ్సుబిచ్చము, 

ఉఖి 

లన్తదేడు- బ్రో యద తన్ దీఒ్కకస్ దేఆ( అపు) 

కాధృతలళూల్కకస్ట్రము, 

ఉశీయలి కస్దీక్ (అ, క్ర్ర్రీనిపరచుట్ట ఈూ 

డిపరచుట, నిజనని(వ్రాయుట, బుజువుప 
రచుట్ట సిద్ధాంతమ్కు(ప్రమాణమ్ముదృషహ్టాంత 

మొసాక్ష్యము. 

నీ లదు తనజ్ఞుఫ్ (అ,పు) మార్పు, వయమ్సు 

స్వాధీనమ్ము ఊపమయోగమ్సు. అధి కారము 
వాడుక, అపపహారణము, 

తో దు తసజుఫీ (ఆ) పనిపా ఉలవాండ్ర 

వై చేసేనవంట, (వయినముః 

గస్తాయు. శస్రీవా. (అ శ్రీ వివరణము 

టయ్మ్రయితస్కిఫ్(ఆ క్రీ క్రియారాపనివ్చ 

. త్రుశ్చరూపనిన్సత్సి కబ్దలకుణ కాస్ర్రము, 

నాలు తస్గీర్ (అంశ్ర్రీ) లఘ్వీకరణమ్యు 
చిన్నదిగా పేయుట్టలఘువా దకము, 

లీడు... కస్ఫియ(అ.పు) పరిశుద్ధ తీరమా 
నమ్ముతీర్పు సమాః థా నము, 

యశీండు రస్ లీబ్ (అఆ. క్రీ) కొరతన వేయుట. 

ఓయీ లేసన్ను ఒ(ఆ.ఫు] కల్పసృకృత్రిమము, 
శృంగారము, ఆత౦ంబరమ్యు టక్కు, మా 

ర్పువేరబడి, 

ఉషటైలయ. కస్నీఫ్(అ. త్రీ) రచన్యకల్పన్క 
(గ్రంథము, య్ పటీంయిే -_కర్నా (ఊఉ) 

ర-చియించుట్క వేయుట. 

లీ వాయి తసావుక్ (అ.ప్ర) భావన్స తలంపు, 
ఆలో-చనః ఊపహృ ఛ్యానమ్కు అఖ్మిప్రా 

యము, _ "క్రానమ్మువైరాగ్యము. 

వీ భాయి తసవ్వుఫ్ (అపు) వేదాంఠమ్యు 

సబ్తాయీ.. తన్వీర్ (అక్ర స్వరూహము; 
(ప్రతిముచ్చిత్రమృు పటమ్ము చచిత్తనువు 

ఆయ్చాంట్ర్రప్తూయి-భీచ్నా (ఊఉ) (ప్రతి 

మను (వాయుట్కి చిత్తరువు (వాయుట 

చిత్రించుట. (యతి బంయో--వలోే 
జానా (ఉట (మాన్సడుట, టీచ్చగొనుట, 

దిగ్నంమ జేందుట, అచ్చెరువందుట. 

అయనయుడ తజ్ హీక్ (అ, క్రీ) పరిహాసము 
ఎగతాళ్ళిఆఅవమానము. 

౬ వాడో తజజ్హాఒ (అపు) కోకమ్సు దుఃఖ 
మ్యు ఏడ్పుుఅంగలార్చు, 

రాడు తజ్ మాన్ (ఆ. క్ర్ర్రీఅను బంధనము 

కలుపుట, జకరురచించిన పద్య సొదమునుతే 

నపద్యమ౦దు కేర్చికట్టుట్టతగుల్నుట. 

ఇళ ప త్జీ ద (అక్ర) వృథా చేయుట, 

వ్యర్థమువేయుట, పాడుచేయుట్ట వెళ 
పుటం (పు-శిట్టింపు-ద్విగుణము. 

అయనులమీ రజ్ యీఫ్ (అ (స్రీ ) ఇనుమడిం 

ప్రభామ శయ తతాబుక్ _కశ్ వీక్ (అ, 
పు) అనుకూలము. 'సంబంధము-ఫోలిక- "స 

మాసత-సామ్యుము శ (హారణము, 

ఎండి కతావుల్ (అపు) (శ్ర"ర్యము-అప 

స్తో తత్ వీల్ (అ. క్రి) విలంబనముం-పొ 

డిగించుకుః 
జా 

జ 

బయ తజల్లుమొ (ఇ, ప్రక కార్యము _; గృంధము, 

అన్యాయము-బలా తా రము. 

యవ బో కఆరుఫ్ (ఆపు) పరిదయమాం గు 
రుతు. తెలి సీయుండుట. 



ఆత ఆటో రఆవబ్ (అ.పు ఫు) వెంబడింపు-అను 
వర్తృనము_కరముటి, 

గంట తఆలా[అ) మహా-నొప్ప-నగొప్ప నాడ 
నుత; ; చాప కే-ఆక్చర్యార్థకమ అబ్బహ్బా. 

ల పలల తేఆవకా (అ,పు) సహాయము-తోడు. 
యాల తఅబ్ (అ, త్ర) (ప్రయాసము- (శ్రను, 

చింక-ఆయాస వ్యు 

ఎ తహుబ్టీర్. (అ, క్రీ). వివాణము-_తాక్స 
- ర్యముగూడార్థముచెప్పుట- తెలియజేయు 
టటంటనో (పా స్వప్పఫలితము 

చెప్పువాడు, || (అచ్చెమవు, 

అం తఅజ్ఞుబ్ (అపు) ఆశ్చర్యము-వింత్క 

చసయోల తలజీల్ (అ. క్రీ) వేసఠపాటు, 
క్వర-తత్తర-సం(భ్రమము, 

టయ రఒ దాట్ (అ. ట్రీ 

"లెక్క -గణన=-ఆం-దనం 

తపాల కలన్టీ (అ. క్రి) బలవంకము- బలా 
త్క్కారముం నిర్బంధ ము-[క్రార్యము- మాయ 

ట-4* ల్లంఘునము ; అకర్ముక (క్రియను సకర్మిక 

క్రిచగాజేయుట, 

బుద తఅజ్ జార్ (౪ప్రుమహాపణను వేడు 
కొనుట-మన్ని ౦ప్ఫు, నెపము 

( టీ రి 
)'సంఖ్య-మొక్త ము 

శా 

లే వ్ తఅజ్జుజ్ (అ.పు) ముందరికివచ్చుట, 

అడ్డము_ఆటంక ము-అభ్యంకరము, 

యమ లో తిలకీస్ (అత్ర) పిచభయమ్యు 
గుర్తు-నిర్వచనము-వివరణ్య(ప్రశంస్త స్తోత్రము 

_ వయినము-గుణము-వి కేసము, 

' అ్రూతవలి 9 లతలా! స్పా. 
ఉఊల్మమమూల్ బిల్ మరరూల్ (అ) తెలియ 
నిదానికి అంతకం కొను తెలియనివ్యాఖ్యా 

నము (క్లో ముకు) 

య్ నేనో త్రఅజియక్ (అ. తీ) అనుకోక 

మ్యుఊరడింపు, ్రైర ప్రముచెప్పుట్స దుఃఖిం 

చుట, లంట యన్లిఆఎీటనామ (ప్రా 

సల తలజిర్ (అ. క్ర్రీ)శక, ప్రతీకారము. 

ద్ద తఒజియ (ఆ.ప్తుఅనుక్షోకమ్యు ఓదా 

ర్న దుఃఖము "సంహజ్ఞములో హసన్ 

హుసేన్ పీ పీకులనోరీ లకుమారు గా కట్టి ఊశే 

రన నల “తం! 

నుశోకపలమ్సు ఊరడింపు లేఖ. 

అ.పు) మోహించుట, “చరా 

ఉాండుబో. కఅస్సుబ్ (ఆపు) -పమపాతమ్ము 
మత దామీణ్యయ్యి పోమకస్పర్థం 

లయలో తఅక్తుల్ (అవు) ఆలసమ్పు సోమరి 
తనము, నిరుద్యోగ మా. 

లసడూలు తజఒతీల్ (అ. శ్రీ) నిరద్యోగమ్యు 
ఆటవిడుపు, "సెలవు, - 

తఒజీమ్ (ఆ. క్రీ) గౌరవమ్ము 
గ. న న. మక. 

ళల 

 తఅప్పున్ (అపు దుగంధము, గాలు 

గ బ్భుః (శకము, 

యుల రఅక్కబ్ (ఆవు) వెబడింపు- 

ప్రల త్రఆల్లుక్ (ఆ. పుసంబంధము,'సం 

గమ్చు దాం రను, కొలువు. 

ఎటో తఅల్లుక (ఆ.పు) సంబంధమ్యు స్వా 
ధీనమా,ఆస్తి,సౌత్తు,,పాంతము, (ప దేశముం 

అ త అల్లుమ్ ల, వ్రువిద్యాభ్యాసము 

ఎంట క్రమల్రీక (అపు) ఆనపెట్టుట్కఆనపె 
ట్రినవస్తువు, పట్టి, యాద్విక్రమణిక, 

లశ తజలీల్ (ఆం్ర్రీ) కారణముచూ 
పుట్టు సంధి ప్రకరణము (వ్యాకరణము, / 

శ్రసదే తఒలీమ్ (అ,పు) శిక, -సేద్చుట్ట 

విద్యక రపుట, ఒరవడి సులు బంతి జట్రివిద్య, 

ప [లో రణము) 

ప! తఒమిోర్ (అంశ్ర్రీ) నిర్మాణము 

ఇండ్లు మొ! క ట్టుట్సుకట్టడము. 



ల 

లేశూచో ఈఒ మాల్ (ఆశ్ర్రీ) నెరవేర్చు, 
.నిర్వావాకమ్యు జరుపుట్కచేయుట్ట అనువ 
_రనమ్ముకొలుచుట. 

ఫీ వలే తలవీజ్ (ఆవు) తాయెక్కు రత, 
యం(త్రమృుళరణమృురకతుణ,గోరీమాదపా 

తుళాయి. (ల ౮ట్టంల్ల తంఒ-తూ 
మార్ (అ) విభూతికత.శేకుల్పు యంత్ర 
మంత్రములు “మంత్ర తంత్రములు, 

యస టాసూల ఈవీజీగలాక్ (టా) 
"నాలుగు మాలలకనులపాకు మడుపు వాళ 

పఫువిడెము, (ఆసడ్డ, 

తనలో త్రఒ వీక్స్ (ఆ, శ్రీ) ఆలస్యము 

చలల తఅొప్పూద్ (అపు) ఒడంబడిక్కఒప్పం 

- చమ్యుసమాధానము షత్రము= 

ల్ో తఅయ్య్యూ న్ (అపు పు) నియాతుకమ్సు 

. చిర్ణయమ్ము గ నిర్చంధమ్యు కట్టు 
నిర్ధారణ, (కొలువుంచుటు, 

తట్టీ తఅయ్యునాత్ (అ)నియామకము, 

ఎంత్ తఅయ్యానాతీ (అ. శ్ర్రీ)నియా 
మకమ్సు ప ఉద్యోగము కొలువు. 

యి తగ్గార్ (తు, ఫు)మట్టితొట్టి, సున్నపు 

త్ ట్టి బురద ంట; (మృులగ్రద్ధ, 

అత యీ లశ్లాఫు ఫుల్ (అపు అసడ్డఅలకమ్యు 

నీ శో తశ్తాయుర్ (ఆఫు) భేదము భిన్న తం 
ఆారేమే తగల్దుబ్ (అ,ఫు) అపహారణము "సూ 

సమ్ము ల్ పరచుకొనుట. 

సో తగ్ (అపు ముద చిహ్నాము; 

కనుల ము్యు అధి కారమ్యుక్షప్పముం 

న్ు భహ్హైయార్: (ఆ.వ్రు మార్చు భేదమ్సు 
కమా 

అమో కుఖ(ప్యా శ్ భూ వీవాట్లుం 

చటం కఘైాఖర్ (ఆవు అఆ 

వ్ న గర్వించుట. , 
అడంబకము 

శ4 రి? 
బ్రైసాా 

ఫ్ర (మ తఫారీక్ (ఆశీ) "భేదములు 

వేరుపొటుల్కు (ఏవ- ఇన్లీ షో 

యింటి తఫావత్ (ఆ.ప్రుదూరమ్సు అంతర 

మ్పు భేదము, 

ఏ తఫ్ఠగీ (పా.్ర్రీ) ఉన్హమ్సు వేడి 
మి తీవ్రతకు ఊత, (మెనం 

యు కఫ్ త్య ప్రౌతస్తమైన 'వేడియైన్క తీవ 

యయయిళభలీవ్ (ఆశ్ర అచన్వేషణము, 
విచారణ పరీక్షే, కోజుబేక జాడదతీయుట. 

| ప్రల (అపు) ఆడంబరము, డం 

బమ్ముగర్వము, (సమ్యురంజనము, 

శూల గపజ్లుజ్ (ఆ-ఫ)(్రీడువినోదము, విలా 

₹ ల్ో రఫజ్జుప్ (అ.ఫు) విహారము వ్నోద 

ము( కీడ-విలాసమ్యుర౦ంజనముం 

త్య తఫ్ రక(ఆ-పువియోగమ్ము, భేదము 

ఇపవరికు ఆస సమాధానము, స్పర్థ 

భో తఫ్రీప్ (అ. ఆ) సంతోవ.ము, 

అహ్షాదము. వినోదము విహారము క్రీడ, 

రంజనమ్ము విలాసము, 

చేస్తత ఫరీద్ (అంశ్రీ) ఏకాంతమ్సుస్ప 

ప 

క! తక్టరిక్ (అంఢశ్ర్రీ)విళోూగమా, విళ 

జన్మ భేదమ్యు వ్యవకలనమ్యు తీసివేత ఏర్పా 
టు్యపిఫాసము. (భావము 

టో తప్ సీక్ (ఆం త్ర్ర్ట్రీవివరణమ్ము టీక్క 

బశాంటి కఫ్ సీల్ (ఆపు) వివదణమ్సు వయి 
నము ;విభజనుపట్టి, 

అలాటి తఫద్దాల్ (అపు) అనుగవామ్ము ద 
య్క (శ్రేస్టత. 

బసాయి తప్ జీవా (అ. క్రీ) అవమానము 
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( థిఖ 

లభాటటి'. తవ్జీల్ (ఆ.శ్ర్ర్రీ). తౌారతమ్యు 
ము, అఆధిక్యముు (శేస్టత, "మేులుతరము, 

లఅడుణ లసామటింఎ-బలజ్.. (అుతరప్ర 
బకర్, తరస్థితి, లలత 

ఎంకుల్ (ఆ) కమ(ప్రక్యయార్థకమ, తమ 

స్థితి యుడు టల్లాదో- _ఎ-నఫ్ సీ (అ) 
సజస్థ బోధ నార్ధకమా, నిజస్టితి, 

క్ తఫక్కుర్ (అం స్ట ష్ చీంత, 

అవ్య. తుఫంగ్. (పా, క్ర్ర్రీశతుపాకితోపు, 

బ్రాల తఫన్నున్ (అపు) అనేకవన్నెలు 

గలది గాయగుట్స మారుట్స చిత్రవిచిత్ర 

మనోరంజనమృు వినోదమ్సు నవ్వులాట, 
లాసము, (ధీనముచేయుట. 

అగేప్తటో తఫ్వీజ్. (ఆండ్రీ) అప్పగింళ-స్వా 

గో కఫష్టామ్ (అ.పు) హింపు- తెలివి, 

శయ కఫ్ హీమ్. (అంత్ర్రీ. తెలుపుట శే 
ర్పుట-కరపుట. 

ఎ(యిీ కకాజా (ఆ, ఫు) అవసరము-అగత్యము; 
ఇ బ్బ౦3-(పోద్బలిమి- అడుగు. “తెమ్మును 

ట-పీడి9ఫు- తరువు ౮ (త యి-కర్నా 

(ఊఉ) అవసరపెట్టుట. తొందరచేయుట-పీ 
కలాకుట్టాలేతెక మ న 

న! తశావీ (ఈ మై నీ 'బలపరచుట-సహో 

భాం స పబ యబుంాముం బటి 

బాలి తకద్దున్ (అ. 

నన కశ ద్దుమ్(అపు) ఫూర్వక-ఆధిక వము 

అ(గ్రిమత్వము-పురస్కాారము- ముందుసోవుట, 

బ్రలడుీ. తక్దీర్ (అత్ర) పరిమాణము-భా 
గము-భాగ్యము-అదృష్టము. 

$ఎ_.ట్ర కళ్ల ఎయమి-కాలిఖా-బద్యాడు) 

నొసట(వాని సది-శ్రారబ్ధెము, 

4. ఫు] పవిత్రళ-పరిశుద్ధక. 

ఖే గ్ (ఖీ ఎడు--కాహేీటా( డ్ నిర్భా 

గుడు [7 

శన. తకదీమ్ (అ. శ్రీ వ్రూర్వత-జగ్రిన 
త్యము-ఆధిక్యము-మర్యాద-పురస్కాారమ్యు 
ముందుండుట. 

నా టి తకజ్ఞుబ్ (అపు) సామాప్యన్వు దరి 

కోలం- గొప్ప వారిపరిదయముచేయించుట. 
అవీ 

ఏ తకజ్ఞు5్ (అ.ఫు)నియామకము- నిర్ణయ 
ము_ స్టిప సరచుట-నియో జనము. 

జు వ తకజ్ఞుకీ (అక్ర్రీ) నియామకమూ-ని 

జమూజనము. 

ఉస్తాడే తక్ రివ అ. క్రీ) సౌమోప్యము-దరి 

కోలుం-(ప్రయోజనము- _నై నెమిత్తికము-నిమిత్త 

తనా సస న మ; 

పా ల్ో తక్ కరీ బన్ (అ). ఊఉరనురగ్శా దాణా 

ఫు-గాం 

బీ టే తకరీర్ (అ. క్రీ) ఉపన్యాసమ్మువ్యా 

ఖొర్టిన ప్ స్ట 

తూ ాటుతక్ రీకీ (ఆ) వాజ్ఞూశలశమైన- తా 

జ... మెన్యసోటిమాటల. 

(్త్రబ్పయాకక్ ఫకరీరియా(ఊ) సాఠవాది- వికండ 

పప ాయ్యాహాటియాటిగౌరివదనబోకు. 

(1 ్ట తకరీజ్ (అ (శ్ర్రీీశ్రంథాదులవిమ 

రృక్రస్తైవము-వర నము, 

చుడ తక్నీ నిమ్ (అ్ర్రీ) విభజన విభాగ 

మ్రుపంపక ము-భాగహారము-(ప్రారబ్ధము. 

సాయి తక్సీర్ (ఆం్ర్రీ) దోనుములోప 

ము ఆసంపూర్ష్మత అపరాథమ్యుతప్వు పొర 

పాటు, 

స తక్ తీఒ(అ. క్ర్రీ)తుత్తునియలుేయు 
టృవృత్తృముయొక్క_ గణవిళజిన్వ గుణితముం 



| ఉశిశిశి ర్ టు 

ఆం తశల్లుబ్ (అపు) మార్చు, (క్రిందల్పక 

ల్ప నృకృ(తిమము, 

బఖ్ఞాయి తక్లీట్ (అ. (క్రీ) అనుకరణమ్సు కృ 

(త్రీమము, (ప్రతిగాచేయుట, ఖే సీనట్లుచేయుట, 

లశాయి ఈలీల్ (అత్ర) లఘ్వీకరణము 
త్నంపు, 

క కక్వా(అ. పుధర్మనిస్థ్రభక్తి క ఎపాపభీ 

త్మిళ్యజనమ్యు మ ల లు 

యిటు వల తక్ యట్ (అవీ తై) బలపరచు 

ట్ర బలము సచోయన్కు ఆశయము. 

గఫ్తాసా. తక్ పీమ్ (అ.క్ర్ర్ర) పంచాంగము, 

ఎప్పు ఉల్ల్రయా-ఎంపారీన (పా పాక 
పంచాంగమ్యుపాతపురాణమ్సు పనికిమాలినది 

య్యముతైయుడ్ (అ. క్రీ) నిర్చంధమ్యు ని 
యమమ్ము;[ళ ద జా గతి. 

అయి శుక చ (డియ, 

అమి రక్ (హ్రిళక్కెడుృతక్కెడదండె ద 

అయీ తక్ (హి) వరకుపర్యంతమ్సుదనుకం 

కరతి క్కా(హి)మాంసఖండము.౮ (163 

ఉతార్నా (హీ) దృష్టిపరివోరము వేయుట) 

దృష్టితీయుట్కవిగదుడుచుట తోకకు 

- బోటీ (హి్రి తుత్తునియలు. 

కఎ తుక్కా. (హీ) ) మెండిబాణము (నుప 

ములికి లేనిది షయళ్లుద రం. ఫజీ శీహతీ 

(ఆ) తలవంపుల్కువీకొట్లు, మిక్కిలియవ 

మానము య ఖూ, 

తాకు తకాసుల్ (ఆఫు) అలసమ్మ అజా 

తృ సోమరికనమ్చు జాడ్యము. 

అవి క కకాలీఫ్ (ఆ. శ్రీ) కష్టములు,సం 

కటములు ( (ఏ, వయన్లనఎ | 

లకక బ్రక' తకాన్-థకాన్ (హింపు) అల 

_సటృతఅయాసమ్సు సేద. 'ఆవస్ట్టురూం ఖ్ 

ధా హి అలయుట* ఎ 1కు 

ఉతర్వ్నా (హీ) అలసటతీరుట, వేదదీరుట. 
లీఐ కు కశాహుల్ (ఆ. పు) అశ్రద్ధ ఆలస 

ము ) అసడ్డ, 

 తకబ్బుర్ (ఆ.ఫు) అహః౦ కారమ్కుగన్వ 

ము ఇత్ర్రనముం (గర్వము, 

యా తక 'బ్బురీ (అ శ్ర శ్రీ) అపహా౦కారము, 

గానో తక్ వీర్ (అ. శ్రీ) గౌరవించుట్క భన 

వళ్ స్తో[త్రము, (ఆఅల్దాహుక్సర్ ఎ అనుట, 

$ ! భాయిా-ఎ-ఊలా( అ) నమాజుచేయున 
పుకు 'చెంవటిసారిః4ఆ సు బర్ ౨ అినుటు, 

ఆపాటి తిక్తిక్ (హీ త) క3కకపోక 

న్ పన్ ల. 
యి ఫకీర్ (తత్ర న్రీ) అధికమగుట, వృద్ధి 

యయా కక్సీఫ్ (అశ్ర్రీ) ఫునీభఛవించుట, 

శీరదల్ప పేరుట్ట-చిక్కను చిక్క బడుట” 

సయ తక్రార్ (అ. (క్రీ) పునరుక్తి, పలుమా 

రువెప్పుట, వీవాదము, జగడము ఒకపాదము 

ను రండుసార్దహూర్చుట, 

శ [ తకజ్ఞుర్ (అ,పు) పునరుక్తి ఆయేడి 

శన్సీయా ఈక్రిమ్ (అ. ్ర్రీ) గౌరవించుట, 
1 తశ్షా (హీ) బలిస్ట్హాడెన మాంసలు 

న్య చురుక్రుగల, క్రయాకు, 
బయ తుక్కన్ (హ్రితమ లపహెకులపొట్లము 

బ్రీజమీ తకస్సుల్. (అ.ప్ర) జాడ్యమ్పుజబ్బు, 

లమ తుక్క్లవ్ - (ఊపు) తూణీరమ్ము ఆ 

మ్ములపాొది, 

శయసు రకొఫీర్. (అ. శ్రీ) బహిమ్మారమా, 
పాప.౦డునిగా భావించుట. 

సమం. తక్ ఫీన్ (అ.ట్ర్రీ) శవవ్త్రముక 
సృృటృపాడె డెకట్టుట. 

యబమీ తుక్కల్ (హి త్రీ) ఒకవిధమయెనగా 

[మి తక్లా(హి, పుకదురు. 

(లిపడగ, | 



మయ తకల్లుఫ్(ఆ.పు) స్వభావములో లేని 
దానిని వైకికనపరచుట్ట కషస్ట్రపడియొకపనిని 
వేయుట ఆడంరమ్ము బూటకము; వైభవ 

మ్యువైఖర్కి కీని వయినము,గరీత్రి తీర్కుళ్చం 

“గారముఅసాధారణవ ర్తనమ్యు "సంకటము 

ఇబ్బంది మర్యాదలు ఆచారము ఆదరస 

న (హణ. 

ఖ్ తకల్టుమ్ వ. పు) [స పసంగము సంఖభాె 

త్ో తనీ (హింత్రీం) ని ల(నూలుచు 

టునది.) 
లు అాాదే 

యల్లయా తక్లీఫ్ (అత్ర) కష్టము 
(శ్రమ భారము్స ఇబ్బంది దారిద్య్యము, 

గ శి ఇ నీక జ 

(క! టనయిం ఉలా 

నా (ఉఊ)కష్టపడుట. 

మీ తుక్మ (పా,పు) బొందెవలయము 
బొంచెదూకుూ దా గప్పుదుడత లేక వలయ ము, 

బొంజెతొల్సిగుండీతొల్రి; బొందె బొత్త 

స్కు'ండి. 

అసం తక్మోల్ (అ. శ్రీ) సంభూర్ణము, 

“సంక కథము. 

సమౌప్ప్రి ముగింప్కు నెరవేర్పు తుదము 

ట్రించుట. 

యు తక్నా (హి ఊరిమిచాచుట్ట తేరిచూ 
చుచుండుట్క కని పెట్టి యుండుట ఆశించి 

యుండుట కాచుకొనియుండుట్క ఎదుకు 

చూచుట సమయమువేచియుండుట్ట అవ 

లంబించుట్కకొనుట. 

యం తక్ వా (హి.ఫు) వ. 

య్ తక్వాహీ (హా.ై 

నిపెట్రియుండుట. 
త ఈతి జ్ఞ 4 శ్ఉ్ సతీ వీ జొ రో ప 

టరు తికోకా-తికోనా-తి 

వోనియా (హీ,[(త్రికోణమ్యుముక్కోణము 

ముమ్మూల, 

యీ తిక్క (పా.ఫు) మాంసఫుతునక, 

లో తుక్కు (పా పు) మొండీివోణమ్ము ఇనుప 

ములికిలేనివాణముం 

న్స) కాపుదల, 

తనయాకల్ డీ'(హిం్య్రీ! శాన] న్యు డోల 
తంటా తిఖూంట్ -తిఘోంటా 

(హీ. శ్రీ) ముమ్మూల్ప ముకోగణమ్ము. 

యట యత్యాద్రపహానాప్ (హిం్థశ్రీ య 

కోణ కాస్త్రము. 

న్ 4 య్ తక్క్్లలగానా . 'బ్పీలి ఉకమమా 

చు చుండుట్ట లేంచూచుచుండుట, 

గమ తక్య(పొ,పఫ్రుజాపధానమ్ము విటల్రాంతి 
స్థానమ్భు ఆను దిండు తలగడ; _ ఆశ్రయము. 

నమ్ముకమ్ము టె "అ రాగులమఠము్ము. భ్మశానము; 

మతము, పక్కీరియుల్లు; మాకమబలము, నిలువ 

దండా ఎ మ - దార్ (పా కాటికా 

పరి క్మశానవాస్, టం శముాదేనా 

(ఉ)గౌరవించుట్ట నక్క రించుట్స స్వాగ 

తమిచ్చుట్క ట్రం శంక రా (ఉృొనమ్మ 

కొ నియుండుట్స బకవసముంచుట్ట 

ళా కలామ్ (పా) ఊఠపదము 
(ఎ -అగానా (ఉ)ఆనుకొనుట్క 

ల్రామే ౧ చము-నపీన్ (పా) ప 
న్యాస్స్ 

యా తగ్ (పాత్ర) పరుగ్కు ఉరువక్కు 

పరుగులు తత్తరపాటు, గ్ సంభ 
మమ్ము (శమ (ప్రయక్న్మృతు అన్వేహణన్సు 
ఆయా-సమ్ముపరిశ్రమ, 

క్ర తా (తు.పుపిల్ల బంటు. 

ద్ర కద్దా (హీ.ప్రుచారమృునూల్కు పోగు. 

క్ర కస్దా (హి.పు దాది మగడు, (నిగల, 

క్రు తిగ్రా (హీ) వంకర టింకర్య వంగిన్కగూ 

కుం తగా కహి. ఫు) హిందూస్టానిగాడా 

హ్యాణులయొక్క_ తెన్క తవాశ్మీరము, 
సకం త గావూ(ఫా. క్త) ఉరుకుల్కు పరుగు 

ల్కు సంభ్రముమ్ము సంతోఛమ్సు పరిశ్రమ, 
గంద్రనోళము, నృ" శ్రమృ 



౮కు 178 ళం 
యో 
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౮కు తగానా (హిికుట్టించుట, అంటక్షుట్టిం 
చుట్క బొంకకుట్టించుట. 

శకం తగాయిా (హి. శ్రీ) బొంతకుట్టుట, 

బొంతకుట్రినకూలి, 

యమ తగర్ గ్ (పావు) వడగల్లు. 
త్ో తగ్డీ (హింత్ర్రీ) బంగారులేక వెండి 

మొలతాడు, (మయూడంకతలు, 

(యీ తిగునా (హి) (త్రిసణమ్ము ముమ్మడి, 
యయ కన్నా (హి౧బాంకకుట్టుట.. ( తకు 

సష్ట్ర అయుి తగ్ -ఒ-వూ (సా శ్రీ చూడు. 
తో శనీ (పొంత) (తాటిలోనిఒకపిర్కి 

తోయా-ళికగీ హి ముష్పురితాడు. 

న. (హి. (శ్ర్ర్రీ ఒకనివీ ఫువైగుజ్జ మెక్కి 
కరార్పునుట (పిల్లలయాట) 

లవ. కల్ (హి.ఫు)అ డుగ్కుతలమ్ము[కిందిాగ 

మృుపల్లము. (ఎ $ంఎ-కర్నా (హి) చా 

చుట్కదొంగలించుట. టు టమనజ్ రా 
(ఊం) శ్రిందిచూపులవాడు దొంళచూపుల 
వాడు శ. 9! ఎపాటఊిపర్ (హ్స్ (క్రిందల్ప 

(శ్రిందుమోద్యు తారుమారు. 
ఎ తిల్ (పాంపు తిలము, నువ్వుగింజ్క ఫుట్టు 

మచ్చ్యకంటిపాప్క కాటుకచుక్కతిలమా 

(త్రము. యెతంఎ-కట్ట లఎ-యుగా-కుట్ 

హ్ చిమ్మిిర్కినువ్వుల బెల్లము. 
టేంయవపాలానా వ్లీ (హి నువ్వులుక్ష 

లిపినబియ్యామ్యు ను వ్యులబియ్యము. 

లీల వ (మ్హ_|వ_వావ్ లేభాల్ (హీ, 

సగమానర్సిన వెం డుకలు, (యు ్ రం-చట్టా 

(హ్రీ, బరి క్రాపుకు కు బొద్దింక, 
య్యపల-వ క్రీ (హ్ తిలపుక్కెరము్సు 

ఒక తినుబం-ారమ్ము-విమి రిం 

లీ తుల్ (హ్రీ తుల్యము, 

1౮ కలా (హి.పు అడుగు వెప్పుయొక్క 

అడుగు అట్ట కచ్చు, పొర (ట్లం 

-జేనా (హి వంటపాక్రయొక్క_ అడుగు 
నతీడిమన్ను గానిబూడిద గానివ్రయుట, 

1) తిల్దా(ఊ.పుతలగుడ్డయొక్కసరిళ అంచు, 

1 తులా (హీ కులు (తాసు తులారాశి, 

టో! లో తలాచానీ (పాత్ర) వ్రూ'ససల 

సంచి,మయమడుపుసంచ్చి ఆడువారునూదులు 

దారము వెం! వేసికొనుసంచి. 

యనే తలామ్(పా. క్రీ) అన్వేహణమ్ము వెద 
కట్టు జాడ విచారణ, (౮ లలు 

-క ర్నా (ఉ)వెవకుట్క జాడవీయుట. 

ఎపీ ీ ుకలాషి(పా స్రీ) చదకువాడు, అన్వే 

ష్రిశధ (అలు టిం లేనా (ఊఉ) 

శోధించు ట్క, శోధబయూచుట్ర 

పాపని బయ్ భాన-(పొాన్చృహకోధ' 

ఉల కలాకుమ్ (అపు) అల్క తరంగము, 
అలలుకొట్టుకొనుట్క, అల్లకల్లోలమ్యు ₹ె 
చ్చుక్యము ఊ త్సాహామ్సు క్త్ (ేక ము, 

టో తలాఫీ(అ. క్రీ) నష్టవూబ్తి వెల్లు, 
మార్కు అచ్చుకోలు, దండుగ, 

టల కనా యో ఎత లామా-కలాములీ (హీ- 

త) అన్వస్థకృ తల్లనము, వ్యాకులము, 

1 తిలానా (పా,ప్టు ఒకపాట్క చూడు 

లేలే 
అ తలావ్. (ఉఊ.ఫు) ఇెకవ్పుకుంట. 

1,1 తలానా (హి.పు) ఊక్కళ ము,డండు 
కావలివొడు తలారివాడు, ర్యాతికాపలి 

కాచువారు. 

( ట్ తలావా (హీ.పు) ఇమసు[మాను, బండి 

యిరుసు వై వేయు మొద్దుముడిగము. 

యిట తిలావత్. (అ.ట్ర్ర్రీ అధ్యయనము 

కురానుచదువుట్క పఠనము, ( 
ట్ తిలాయీ (హిం్ర్రీ) చిన్నబాణల్సి 
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-వెనమ్ము బూెలమూకుడ్యు దివిటిలోచము. | పీ తిలక్ (హి.ఫపు) తిలకమ్యు బంగారుబొ 
రువోయుట, 

టహటీనో తల్లీస్ (అ్ర్రీ) 'సమ్ము 

"వేపము్కు కృ్యతిమమ్ము మారునేపము. 

యము జన్తాలతే-వంపిక్క (అ) టక్కు 
నానెములువేయుట, 

యల తల్ పట్ (హీీకి9ందుమో దైన, పా 
-డెన తారుమానైన , అధ్వానమైన. 

యోద్చిమ్లైల తల్ భట్ (హిం త్రీ) అడుగు 

బొడుగు, మష్ట ,నసీచెక, 

కాం తిలభ్నా (హీ) తల్ల కపడుట, కలత 

జెందుట్కు చవ్యాకులపడుట, 

' కల్ఞ్ (పొ ఘాటుగల్కకేద్రైన తీ 

క్షమైన అయిష్ట మైన రుచిహీనమెన' 

వ) బూ (పా చిజ్జుబుజ్ఞను, చిర 

చిజలా డెడ్కుకోపిష్టి, మాడుష్రువెొంళము, 

(మీ. కల్ఖా(పా.ఫు) అటుకులు. 

ట్ తల్ ఖీ (మా, శ్రీ) ఘాటు ఇేదు 

వేదన కష్టము, 

సల తలడ్ (హి.పు) కరువు పొట్ట్రఆధీనము. 

|. తిలడా(హి. *ఆ్ర)మాకువరస లసనము, 

ఏ యీపీ తలక్ జుజ్ (అ, పుురుచ్చిరసము, సార 
మ్చుస్వార స్యము, 

య్ తులసీ (హి త్రీ) తులసిచెట్టు, 

లేం ్రైీల-దాన(హీి. భూవ.ణవిశే 
ప.ము, 

టడీఎ తలక్తుఫ్ (అపు 
౯ అనుగ హము. 

వాజశీీ 

ఆమి తలఫ్ (అప్పు నాశమ్యు వారణము 

పాడు, అధ్యానము ,[వయమను (బడి, 

కు తలఫ్యుజ్ (ఆ ఫు) ఉచ్చారణ పలుకు 

బ్రాను తల్ కీక్ (ఆ త) ప 
బోధ్యళికు. 

)చయ్య(పేము, కరు 

ట్ర చుక్క, పట్టాఖిపేకమ్యు ఒక పిధయొ 

నదుస్తు వరద క్షీ ౯. 

ట్ర కలక్ (హి చూడు, లయు 

ఎ తులశల్లీ (హీ, త) ధాక్కనీక వెం! 
పబుభని వస్తువులధార, 

(ఆ టీ తల్ మలానా (హి తల్లడపడుట, 

తత ల ల. 

ాశాటో తలొమలీ (హీ 

అవత 

)) అస్వస్థత క 

న; 
లశరోన తల్మిజ్ (అప్పు విద్యార్థి 
లల తల్నా (హ్స్ "నేయి మొ! వానిలో వం 

డుట, చమురులోే కాల్పుట లేకవండుట, 

లం తుల్నా (హి) తూగుట,సరితూగుట్క 

అంచనయిగుట్టు ముందుకుతూగుట, ఉఊ 
ద్యుక్తుడగుట. 

కలీ తిలంగా (హి.పు) (త్రిలింగ దేశస్థుడు, 

"తెలగాణపువాడ్యు మయో ధుడ్తు, 

సలల తిలంగీ (హింత్ర్ర్రీ) ఒక విధ్వమెన-గా 

లిపడగ్క ఒకతినుబండానము, 

సం తల్వా (హి.పు) ఆరకాలుం 
( సైటు  _.ఎ--సవాలానా (హీ) ఇచ్చ 

కములాడుట్క ముఖస్తుతిచేయుట. 

ఎ తట యఖ | ఏ-ఖుజానాంఖు 

జ్ లానా (ప్రి ఆరికెలుదురద పుట్టుట 

((ప్రయాణనూచకము) 

. | ల! తల్వార్ (హీ. శ్ర్ర్రీఖద్దము,ప శ్రైమ్ము 

కత్తి కరవాలన్సుచూడు. (4,౮ 

చుట్లు 3! ఖీ వ-బంద్ (హీ)కత్తికట్టినవాడు, 
కత్తి బంటు. (దు వ్య -బిడ్వా (హి) 

కత్తితోనరుకుట _్రో(్ధ కృ (ఎాకా 

పానీ(హ్రికత్తిపదను. (ఎ కృ(%ఎ-ా 

కాదౌరా (ఊఉ) ఖద్దధార కత్తియంచు. 
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యిధయర ,సయ-నాఖేక్ (హ్రీ యు 
ద్ధరంగము.య(యి ర్వ ౧ ౮--కాహాల్ 
(హీ) కత్తివాట్టు కత్తిదెబ్బ. 

సు తుల్యానా (హీ తూపించుట. 

౮లో తల్యానా (హీ నేతిలోవండించుట, 

(బ్ర సవ తల్వారియా. (హి.పు ఖడ్డధాక్సి 

క త్తిగట్రినవాడు,ళూరు డు. 

ల ఫఎ రలౌవున్ (అపు) వర్షములుమారుట, 

స్టీతిమారుట్క-చాంచల్యము చపలచిత్తము; 

ఠి లో- 
నా (ఆ) చపలచిత్తుడు. 

ప్రాహ | ్రవానానాకాల్ (ఆ) చతల 
చి త్తమ్యు అ స్టోస్వఫవము, 

(జల్ తిల్ వో (హి చమురుగల, 

3 తిల్లీ (హి. శ్రీ) ఫ్రీహము. 
ఏ తలీ (హి. త్రీ) అడుగు, (కిందు చెప్పు 
అడుగ్కు(అట్ట). 
ప తులీ (హి. స్రీ సా౭వాకుపడుగుప] 
చేయాతూలిలేఏ కూర్చమ్చు కుంచియ, 

కుంచెం 

ల తలే (హీిి అడుసన్న కింద స్వాధీన 

--ఊపర్ ; ఊపర్ -(హీి),కిందల-.(కిందుమోదు, 

- వంట వెంట్టబఒక దానిచపైయొక టిదొంతిగా. 

(య టు న ,చిన్నచెనవు 

ఏ తళేటీ (హిం శ్రీ )క్రిందుు అడుగు, 

క ట్టడపు-నేల్బకా ండేక్రైప భవూమ్బి చుట్టు 

(పక్కలు, శవము (క్రింద స... 

అస్ట్రక్కు య చపలత్వేము. 

తో!లయీ తలేదానీ (హీి్త్ర్రీ చూడు 
తో!న క (యుట, 

బ్రాతో తల్ యాజక (అ. శ్రీ) మెక్త గా చే 

గాలీ తిలొయర్ (హి,పుుపతీవికేపము. 

గో కుష్ (హి మిర్సు తాముంు! ట-ఆప్ 

(హ్రి శాముస్వతః -న్వతః తాము, 

4౫ తమ్ (హి-పు) చీకటి, తమస్సు. 
_యమ్జై0యీ తమాచ (పా.పు) చరుపు, బెబ్బ; 

వఎంపదెబ్బ. 

5 సు (ఎ తమాఖుర (అవు) పరిహాసమ్ము ఎగ 

(౮౨ చే తమావీ(అ. క్రీ) కాలపరిమిత్సి అవ 
"కొశము కాలమ్యు నియమిత కాలము కాలా 

తి క్రమజణదోపము. 

1) (ఏ శుమారా(హిిమోయొక్క, తమా 

లే (ఎ తశూరుజ్ (అ, పు) వ్యాధికలుగ జేసి 

కొనుటునోగనెపము. 

ఎటియం (పీటీ తనూపా-తమావ.. (ఊం. పు) 
. దోనము, వినోదము, (క్రీడ ఆట. లీల, 
వింతృజ పూర్వము, అన్సేగచమ్ము _బైభవన్సు 

ఎగ తాళ్ళిపరివోసము,విలాసము భోనము 

ఫౌఖ్యము-ఇం్యద్రియ లోలత్వము(అ) కలసి 

(త్రోవనడుచుట్క విహారమ్ము తిమగాకుట, 

లలి బపయి్య్టుతు యేటి - బికాం త 
మాష్ వీకా (పొ వినోదము చూచువాడు, 
చాడవచ్చినవాడు వినోవగా మృరంకులా 

డ్రుదుర్మా సాడు. 

టాగ్ లపయిోయు యం _బీనీ_ 

తమావ్బీనీపా) -౦కతనమ్యుదుర్మాగ్టము, 
వ్ ౧ 

దుర్వర్తనము.ం (యి (ఏ 6౮--ఖానమ్(పా) 

హో స్యక _త్తై "పరియా-చక ములాడుయాడుది, 

వగలాక. రకరయేటు-గావా (పొవి 
నోవస్టానము, రంగము వివాః స్రౌన ము, 

కా (పొ) చూడవచ్చిన 

వాడు, 

గటా తమామ్ (ఈ) అంతయు సాంకమ్సు 

తువముక్త్రు, సంవూన్షము, అంతము, 

్సో ౭ ఎఎ-రర్ (హి) ఆసాంతమ్సు బొ 
త్విగా టేయస్వ 4(ఎ-ఒ-కచూల్ (అ) 
ఆసాంరము, తువముట్ట, బొత్తిగాం 

(తాలి, 
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ఫూ్జి ముగింప్పుసరిన పట్టుబట్ట, 

(0౮ తమానా (హిస ఏకించుట. 
పల రా తంచాకూ (హి.ఫు) పొగాకు, 

ఖాసీం తంబూ (హి,పు) గుడారము, 

ఆ యిల రమ్శకమానా (హి) నిానిగలాడుట, 
ముఖము గాండింంచుట, జ్వశాదులచేము 

ఖ మెజ్ద బడుట; డూప్వము గానగుట,ం 

యవల. తమ్తమావాట్. (హిిక్ర్రీ 
ల 

నిగనిళ ఉబ్బుుగార్మడ్రింత్క 

ఎశాపయా. తమ్సీల్ (అ.శ్ర్ర్ర్రీ ఉదాహరణ 
మ్స ఉపమానమ్చుదృ సాంతము సామ్యుమ్సు 

సో త్క్న్. (పొ.పు) ఖర్జూరము , 

య ఎంతె ,60-వ్కహింప్రీ (పా) చింతచె 

టు (పండు కాయి, 

తెల తనుజ్తువ (అపు) హఠమ్సు తిపగు 

బాటు ఉల్లంఘనము్ము అవిభేయత, శత 

ఇ. తమన్ ఖుర్ (అప్పు అపహాస్య 

ము నవ్వులాట, పరియా-చక ము హాస్యము. 

అయమురు లరేమస్సుక్ /అ,పు పట్టు దిట్రమ్కు 

పత్రము, వాతీమూలము 

అలరు యిం తకుగా.న(కుప్తుపన్నుుముద్ర, 
గురుత్యుమ సృృ;కా సనము; నా హమ్యుఆచ్చుు 

ఆధికారమ్యు మానపకకము, బిళ్ల, పశకము, 

యల తమ్క్ (హింత్ర్రీ! గర్వము. 

కం తమ్కా (హి*పు) జనమృుఎందబెబ్బ' 

యాయి. తమ్కనక్. (అంటీ) గొరవమ్యు 

గాంభీర్యము ; జధి కారముుపదవి; మాసము, 

విభ వమ్ఫు సామర్థ్యము," 'ద్వమ్యుఅంకేస్తు. 

) శ్రకుకీన్ (అ. శ్రీ) గాంఫీర్యమ్కుసా 

మర్ధ్యము; పదవి, గౌరవము వైఫథవము, పటా 
టో పమ్యుగగ్వము, 

ట్రేలో తనుల్టుక్ (అంఫు) మృదుశ్వమ్యూస్తోత్ర 

మ్యుఇ చ్చక ములాలనృబుజగరింవుం 

రో. రుమకా (కు, ఫు) డశసహా(సమ్ముపదిటేల 
సేన ఒకనాజెము (నాఠుగున్న రగూపాయ 

లది) టీ -బార్ (ప్రొ దళవాయ్యి 

'నేనాపతి.నాయకుడు, 

లో తమన్నా (ఆశీ) ఆళ, కాంకు,కోరిక3 

(ప్రార్థన అఫీస్ట్రము. 

౧మైంయి". తమంద (కఈు,ఫు చిన్నతుపాొకి, 

వ. ./ [(0ఎతుమ్హారా-రీ- శే(హి) 

మోొమాసయొక్కమోాది, 

నా లే తమ్హిడ్ అ. క్రి) పీశిక్క ఉపోర్హా 

భవము ఎత్తుగడ, [పారంఛమ్యుసాంశ ము. 

లో తుమ్హేం(హిీిి మిోళుతముకు, 

శ కమీజ్ (ఆ. (క్రీ) వివేకమ్సు తారతమ్య 
గ్లైనమ్యువిభజను ఏర్చ్పాట్టుగుర్హు: తెలిసికొ 

నుట భేదమ్యు జంతరము ,రీకు., పరిశీలన తే 

లిప్పిజ్ఞూనము, నాగ రికతృమ ర్యాదలు. 

ఏ) బళలోాదార్ (పొ)వివేక్తిజాగరూకు 

డునాగరికుడు, తెలివిగలవాడు. 

లో తన్ (సాపు) శరీరమృుకనువు, చేహాము. 

యం. బ్రా-జసౌనీ (పొ) నుఖపరళ్వ 

మ్యు(శమతప్పీంచుకొనుట,సు ఖేచ్చ, నోమ- 
ర్ి ॥ స 

నిత నము వోయికోరుకు ఏలో పర్ వ 

ర(పా) ఇందియలోలుడు, సుఖ్మప్రియుడు 

(దియలోలత్వముసుఖ పరాయణము సోమ 

రతనము[[ంఎ తన్ వో(పా) ఒంటరిగా 

తోడులేకుండ టైంలు .) చటీఎా దురుస్త్ 

(ప్రా పుష్టిగల, ఆరోస్టముగలం 

య్ య-దురుస్కీ (పా) చేహారోగ్య 

ము,3 ఎటి--దిప్* (ప్రొాపర్మిశమచేయః పొ 

టుపడు, లలు -దిహీ(పొజాట్సుపరి 

(శ్రమకష్ట్రముయి ే--లక్కూ (ఉాసంగా 
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తగాడుల్టాం లానన్ (పొ తనుమానస 

ముల్కుతనుమునము ల౩. 

టీ తన్నా (హిబిగియుట్సనీలుగుట్క సాగుట 
-చక్కగానగుట్స (పసరించుట్టు పెకుశుట్టుని 

క్కుట,చిగుద న్నుటృనిగుడుటు , ఊఉ బ్బుటు 

(యి కనాపా (హి) గర్వముమదము. 
భి క సాం 

ద్ర తనాజుఒ (అపు జగసడమ్ముపరస్ప 
రశ్రైరమ్మువివాదమ్తుపీళులాకు, వ్యాజ్యమ్యు 

తంట, 

౮) అహి కనాజుల్ (అ. ఫ్రుతీణమ్యుతగ్దు అవ 
రోవ'ణుదిగుడుు క్షయము. 

అలు టీ తనాసుబ్ (ఆ.ప్ర్రు అనుకూపమ్యు 
పరస్పరసంబంధమ్సు అనుకూలము 'ఒప్పీద 

మ్చుససఖ్యము సామ్యుమ్చుపోలిళక, పొంకమ్సు 

ఆనుకూప్యము, మూ! లలి €టీ--ఎ-అఒ 
అనో 1 

జా (అ) అవయవానురూపక్వముు అవయ 

వములపాం౦కము. 

సలు ౮ తనాసుఖ్ (అ,పు) రూపాంతరము 
జన్మపరంపర్కపునష్టవ్మ్యము, సంసారము. 

లలు (ఎ తనాసుల్ (అపు) (ప్రజననమ్మువంళ 
పరంపర్శ'సంతానము, (తపడుట, 

ఏ యికనాఫుర్ (అపు పరస్పరాసహ్యాముురో 
ఇకో 

టీలో తశాపఫ్స్ (అం(క్ర్రీ) నీరాశకరణము;, లే 

దనుట, 
శల క్ష తీ స 

అదీ ఆటే తవాకుజ్. (అ.ఫు) చ్యాఘాతము; 
చెరుధ్యమ్యుఆనో స్ట్న్యప్ర ద్ధ ము, 

లీ (టో తనాకుల్ (అ.ప్రుఅన్యోన్యసంబం 

ధమ్ము'సమా) మమ్ఫు "డల నమ్ముారము 

(యి కన్నానా (హీ) నిగుడుట్కబిగియుట, 
చక్క_-గానగుట ఫసంభో గేచ్చకలుగుట గం 

జుట్టసలుపుట్క తీయుట. 

ఎట నావ్ (పి) బిగువ్వుబిగింపు బిజ్డు. 

ో ఏం తనావుర్ (ప్రా పుస్టిగలృబలిసిన్స బ 
అత 4 లిపు మొన్న 

తీ యుూనా 

చ 

ఎంటో తనావుల్ (అ.ప్రుభ్లోజనమ్యుతినుట, 

(టట విం, (.ఫర్ మానా-కర్ష్నా 

(ఊఉ) భోజనముచేయుట్ట భుజించుట, 

అలంటి తంబా-కంచాన్ (పా,పు) ఒక 

విధ మైన వదలంలాగు, 

ఖత ((టీ తంబాకూ (హి-పుచూడ్యుచయ్లంం 

పహ తంబూ (హి) చూడు. ఇలంబే 

సాన తంబూర్. (హింపు) తంబుర. 

ఆమా వనీలా చీ(ఉ) తంబుఠరమోటు వాడు" 

[టట్ తంబూరా(హి.ఫు) ఏక తారయను 

వాద్యమ్పుతంబుర. 

ఎకశటే తంబోల్ (హీ.పు) తమలపాక్యుక 

నెపునాయమువలనగుజ్ఞపునోటవచ్చు నెత్తురు. 

బ్రో తంబోలన్ (హీ.త్ర్ర్రీతమలపాకు 

లది, (అమ్మునది) 

ళ్ ఓట తంబోలీ (హి,పు)ు తమలపాకుల 

మ్యువాడు. (అట్రికులమును) 

ఆఫీ. రనబ్బువ్(అ.పు) ఉప దేశమ్కుబోధన 
ము, తెలియచెప్పుట్ట బెదరింపు గద్దింపు 

జూ నత్త పెట్టుతు, 

లన తంవీహ్ా (అత్ర) జా(గతచేయుట, 

"తెలియ చెప్పుట, బోధృుభద్రపరచుటుగడ్షింపు, 

బెదరింపు, చివాట్టాభ దము, కిక. 

యిఒఆీతన్ త్ (హి, పు) మంచిసనయమ్సు సంధి 
తరుణమ్సు అవసగ ము అగత్యముత _. తు, అంతు. 

న! తంఠర్ (హీ.పుుతం(ల్రము, మం౦(త్రవిద్య, 

య్ తన్ త్రీ (హీ ఫు) తంత్రీ వాద్యము 

"గాయకుడ్తుభజంతత్రి 

బ్రావటురున్ తుళ (హి. స్ర్ర్రీటంకారమ్యుటింగు 
టింగ్కుతం్రీ వాద్యముల దప్పుడు. 

) కటు కళొణ్ కార్ (హి.పు) చైశికుడు గా 
యకుడ్కునటుడు. 

యప... పవ కకొతనా.కకాతన (పా.ఫు) 
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పటాటోపమ్ము వైభవము, ష్. అధి 
'కారముఅ(గహాము కోపము 

అయయ తకకొఠకనానా వ వాపు 
వేతపాడుచుట్కవాయించుట, 

యావ టంట కకొఠతనావాట్ (హింత్త్ర్రీవా 
పు; సలువుతీఫు. మ. 

య్ లో జభ. (ఊ) చిజ్జుబు 
ల్రులాడుట, (జ్యోతీవము. 

ఎప తనజ్ఞుమ్ న్ (అస్త్ర ) జ్యోశివము, ఫల 

సయం కన్ ఖావ్ (పొం క్రీ) జీతమ్సు-నెల 
బ_ల్రెము,సంబళేమ్సు వేతనము, 

ఎ|ం౦![యటనార్. (పొ జీతగాడు 
ప స్తు, 

న 

చట తుజద్ /ప్రాచు ుకుగల, వడిశల్ప[ క్రూర 
మెన్కతీత.ణ మైనృఘాటుళల్క%డ సెన, 

ఉపన్యాసము 

ఈ. న్ యపి--ఖూ-మిజాజ్ (ప్పాచి 

క్రుముజ్తులాడు కాశ పక్ స్ట తీక్టుస స్వ భావముగబ, 

స ంటటో కకొదూర్ (పప) ఆవము, (వాయ్యి 

ఆపనే కుకాది (పొ. క్ర్రీచురుక్సు వడ్వికా 
ర్యము కామము, 

అఖ్లీటోటో తుందీల్ (హి.ప్రు తుందలుక్సు బా 

బ్రో తనజ్ఞుల్ (అవు). తీణమ్యు త్దుదళ, 
క్షయము, 

ఖీ మ తజాజీల్ (ఆ. క్రీ 

(06ఏవాడ్కు 
కలి 

న. 

య్త్రటో రకాజియ (అ. శ్రీ 

టృపవ్విక్రపరచుట, 

ఆయు తనస్సుల్. (ఆఫు) వంశావళి, 

న 

153 ఈ తశ 

ప్రసా కకాసీఖ్ (ఆ శ్రీ) నిరాకరణమ్సు 

స 

సుద టో తకాసీవ్ (అ. శ్రీ )అలిండుస సమా 

గములు గా జేయుట )అెర్థించుట, 

టో తనప్వుర్ (అఫ్రు ఆసపహ్యమ్ము విసు 
కు రోత, (సమురోజుట ం క్వాసం 

ఆటో తనప్పున్ (అపు ఉఊచ్చ్య్వాసనిశ్వా 

2 తక కీహ్ (అ. క్రి) పరికుద్ధి స్వచ్భ భో 

పనచుటుగుణ దోప.పరీక్సు నివారణ, తీర్చు 

సమాధానము. (తీరుమానము. 

“సీపీటీ తకొకియ (అ.శ్రు బేదిమంద్యుతీర్పు 

అయయ తకాక్-తనిక్(హీ్రీరవంక్కకోంచము. 

అమీ తునుక్ (ప్రొ కోమలమ్ముదుర్చలమ్యు 
తేలికైన, అబలము అల్బమైనృకొంచమైన. 

టీ క అపషుక ఫ్ (పా, /మి క్రైనపాగ్రమ్యు 

ల్పుడు 9 తెలివిమాలినవాడం, ళా 

టనిలంవనివాదుం జ్ర! 9౭ ఘు మిజాజ్ 

(పొ చిజ్జుబుజ్జులా కుట్ట, ముక్క్కపీ, 

కట తిక్ కా (హి.పు గడ్డిపోభ్క పరక 
పుల్లు వారియొక్క, వానియొక్కం. 

౧) కటుతిన్ కార్. (పా,పువెలిగారము. 

(టీ తినక్ నా (హీ) చిజ్టుబుజబ్టులాడుట, 

కోపగించుట ంర్యనప హాూకపడుట , 

ట్ర తున్ కీ (హి. క్ర్ర్ర్రీసన్న నిరొశ్తై 

అసి తుంగ్ (పా.పు గో ఇెఆంజెమ్యుసంచి, 

అవటే తంగ్. (పొ) బిగువైన ' ఇరుకెస్కబిగిసి 

న కుకుమైక; 'స్వల్పమెను లొంగిన లో 
పడిన అపక్నుడై జ్, చిక్కిన, కష్ట్రదశలో 

నున్న, బీద దరిద్రుడైన, గతిలేని; కత్యు 

'లేకటంగువారు. 1 యిీ..ఆనా (ఆ) 

రోంయుట్క ఇ బృందిప పడుట్సవిసుకుట్టు లోబ 

డుట, ఆ బీ= శ్రమమా అఒమటి--చమ్మ్-దిల్ 
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నాననా 
నాయానా 

త్ో 

(పొ) పీసీనార్కి నీచుడు, ట్ర యటనటి- 

హాల్ షు దర్శిదుడ్కు రిక్తుకుబి కారి. 

యబ లటపిటీఎచన్ (పా దత ద్రుడ్పు 

ఫీద లేనివాడు రిక్తుడుం టను ఎంవి 

దస్తీ/ పౌ)దం (్రము లేమిడిలవ ల యిటు 

ఫ్ (పొఆల్పుడు, నీచుకు, (చూడు 

యతయటుట చయటు_కర్నా(ఉ) 

బిగసించుట్క ఇబ్బంది పెట్టుట, పనికి 

కస్ట పెట్టుట. యత్  యయ4 య వక్ 

(పొ  అల్బావకాశము 'సంకటసమయ 

ము.(్ర మి దట_పకోనా(పాొఇబ్బంది 

పడుట్స _ కస్ట్రపడుట, జముగు వాటులేక 

| యుండుట, 

టో తంగీ (పా. క్రీ )బిగువు,ఇరుకు, తగ్షు; 

ం రక్షతు సంకటము ఇబ్బంది 

సైలే తనూర్ (పొ,ఫ్రు ఆవమ్సు పొయ్యి, 

చేలం్యుటే తనూమంద్ (పా పుష్టైనల్క బలి 

స్ట్ర్మైన, మూలయెం 

బలిస్ట్రత్క న్థూలము, 

బ్రా" తన్ వీ న్ (అత్త) దృతమిచ్చుట్క 

సకారపొల్లిచ్చుటు జబక్లగానిజేస్టు గాని కు 
షులంగానిశిండిచ్చుకు. 

అవీ కన(పొా,పు 

(పాంశ్రీ) ఫష్టి 
క్ 

“వెటుబో టె, 

ఇ” [5 ఇం వనన వుమువనాలాన 

కుంట ౪7 

వలో 

టీ తన్ వో (పా) ఒంటరిగ్శాజం చ్చే జో, 

ఊలేన్తి ఒంటర్కి సాటిలేని. 

టో యో తన్ వోయా ( పొం శ్ర ఒంటి 

కము వష. విజూంూఫము. 

ట్ తన్ (హా. శ్రీ ;కట్ట్తుదారమా బాందె, 

కట్టు; 'పొలు, ఉమ్మడి, 

ఖే లో-కౌ (హ్రిఅయిన్స అంకట్టఅప్పుడు, 

ఇంక, ఆఅజటాాలీ (హ్రి అయినప్పటి 

కిని ఇంకను అయినను వాలా 

(హీ) అంతవరకు అప్పటివరకు, 
కూ(హి)నీవు ఈవు య తల 

వ్ తజాక్కళ్నా (ఊఉ) బూకులుజో కుట, 

ఉవ్చునీ దము లాడుట్టతిట్టుట. 

ఈశ 

5 _-కూకతూ మైంమైం (హి్రి ఉచ్చనీచము 

లుమూాకుల్కు తిస్లు, ( సెంకు, 

ఎ తవా (పాంపు) పెంచు పెనము, రొక్రైల 

టో తవాకుక్. (అ.ప్ర) ఎడతెగమ్స్మి వర 

స్క వారు, 

చను తవాజుద్ (అ. ప్రుజడముకలహము; 

బుడ్హ్ర ఆంక వృద్ధి; పగుబుట) బద్దల పట, 

త్య] రవామద్ (ఆ,ఫు) ఒకచోటదిెగుట 

నజావొాససము్వు ఇద్ల ద్దముకవుఐవ్యాసముజఒకటి 

యేయగుట, ఒ శేహాంశముఇద్దరిమ నసుకు 

తట్టుట. " 

త్రో తివారీ (హింప్రు ాహ్మాణులలో 

నొక తెగ, వపా 

ద్ర [టు తవారీఖ్ (అత్ర). తిథుల్కు 
చరిత్రములా, ఉ పాఖ్యానములం, 

_వ ప్రో ట్ట) (చూడు ఆ 

త్ే తివాసీ (హి) మూడుదినములది, 

దేలు రవావాల (అక్ర. విధేయత, 
ఆవక సత్కారము మర్యాద, సందర్శనమ్యూ 

విందు, బహుమానము, 

(య చేసన్పారాటు ద్ర సశర్ కన్ వీ. 

(ఫా బూటకపుకుర్యాదల్కు కపట 

తె్టారముచూపుల మెప్పులు, 

ఫ1ఏఎ తవాలా (హి.ఫు) మూర్చృత్తు, 

వో రవాలీ (అంశ్ర్రీ)ీ ఎడలెనమి, 

పుస 
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౫ [$ లేవ్ ఆమ్ (అ-ఫు) కవల్కు అము డాలపిల్ల 

అ! కవాకా (పాంశ్త్రీ) సామర్థ్యమృ్ముశక్త్రి 
(తాణృలావుసత్తువుం 

౮1౮ తవానా (హి) కరగించుట. 

(%౮ తవానా (పా) పుష్టిగల బలిస్ట- మైన) 

లు (| (( బ్ర! ఖ్ 

ప తవా-నాయీ (జంట 

ఎవ 1 తవాకాగర్ (సొ (ద్రవ్యవంకుడైన 

భాగ్యవంతుడైను సామర్ధ్యముగ ల 

నా తోబ్రా-డా (హి,పు) బొక్క్స్హయ 

ము చాణబొక్కెన్వగుజ్జపు దాణసంచి. 

బల తౌబ (అ. క్రీ) పశ్చాత్తాపమ్యుపరిత్యా 

గమ్యువ్యసనమ్ముఒట్టులఅన్న చెంపలు వేసికొ 

నుట, (త లం య్య శ్వ -బోల్నా- 

కర్నా (జా పక్చాత్తాపపడుట్ట వ్యసనప 

డట చెంపలు వేసికొనుట బ్య వ 

బ (అ అబ్బబ్బ, ఫ్చ్ళ్ అసిస్ట్యనూ 

చకము టాం ఉూాలోడా(ఊ)ఆన 

తప్పుట, ఆడితప్పుట* 

బ్రా ఖో తవ్ వీఖ్ (అ. 

ట్లు్పత్తిపొ డుపు. 

యస్ తోప్ (తు. కీతో పుపిరంగి అన్నే 

యా (స్త్రుము. ఓ రన టటు-(ఏడ1౮ాటలేస్టాళైల-- 

త)కికౌళభారమ్యుచీవా 

చలానా-చాగ్నా _సర్కర్నా (ఉ)తోపు 
వేయుటతోపుకాల్సుట. 

61! యం తుజ్యాచారృచలుడుళనాకే 
దమ్కర్నా - కేముంపాఊ-డానా(ఊఉ) తోపు 

న కాల్పట్టతో పుమూతికికట్టి పేల్చుట, 

అవా ఫు) పీరంగికాల్పువా 

డుం. ఎ(యెల్ధు ఫే -ఖాన(ప్రొ పికంగిసాల, 

తోఫులుండుచోటు. 

ధా తోపానా (హి వూడ్చించుట్ట్కపా 

తించుట, మూయించుటం 

ల తోప్నా (హి) భూడ్చుట) పాఠుట్క 

మూయుట మెక్తుట. 

యిం తూత్ (అ.వు) కంబళివెట్టులేకపండ్కు 

(పూతిక బుడమచెట్టు), 

ఎ తోతౌా (హి.పు చిలుక్క తుపాకిగుబ్జ 
ము గ ౦జాంజముద్ద, వాచమ్హు షై (  ఖగాచచవమ్. శ్ర 

(పృాకృతభ్ను డు మొనమోటమిలేనివాడు, 

సల తోత్లా (హి) నత్తైడద్రుమురముద్దుమా 
టలాడుం 

ఖో ఫే తూతూ (హి ఉ చచ్చిష్లకొ ట్రికుక గాను 

పీలుచుట,దూదూ అనికుక్క నువీలుచుట 
తగ తోతీ (హీ. త్రీ ఆడచీలుక= 

య్. వో ఈూతీ (సాంప్ర 

న మరద. వ వ మైలకుత్తము. 

జ 1 ఆపక టై య్యమ్యు గ్ర 

ప ఫా. గౌరవము, 

సాలే తాచీహ్ (ఆఅ ్యక్ర్రీ) కారణముజూా 

ఫుట్కుసమా ధా నమృు కార ణమ్య స్వ థూపము, 

ను ఖమ్యువబఖముపోలికలు ముఖాకారము, 

మరి న పట 

యమం తె తౌహీద్ (అ.ర్క్రై 

ఈశ్వరుడు ఒకడే యనుట ఒకకటే యనుట 

అద్వితీ యేశ్వరవాదము. 

రల తోద(పాపుమట్టిదిబ్బ, దిన్నెకుష్ప్ర 

(ప్రోగ్యుగుకిపట్టు, సమృద్ధి యట్లు 0 ల్యవే-- 
బంపీ(ప్రొా పొలిమేం వేయుట. 

34తో ర్. _తువర్ (హీ) క 6దుల్యుఆడంగులడో 

లికచపపెకప్పు, అవగుంఠనము లేక డాన్నిపైక 

ట్టుతాడ్కుజాలము్మువల. 

ర) కొ మ్ము-చెంబ్యుసు 

నీ ఏఏక త్వవాదమా 



(ఖ్ 
స) ఇ తూరహా (శు.ప్రు మకమ్యు మాద్దమ్ము 

గొొరవముుబహుమానము-గా పంపుభోజనా 
దుల్కువడ్డించినతాంచా ళము -ఇు|వి. 

కపటం |) వాగాబందీ (ఊఉ) సారెపంచుట, 
వివాహాదులయం౦ందు భోజనాదులు వడ్డించి 
పంపుట. 

యిఖ్బ్య్రఎ తౌశేత్ (అ. క్ర్రీచ్రైష వమత(॥ం 
థముమొక్క_వూర్వఖాం ము, 

క్ు తోడ్ (హీ.ఫువిరుపష్టుపలు; (ప్రవాహ 
బలము్ముబొా జ, బొందు వజుద; అను పానమ్చు 
(పతీ కెరము, ఉపాయము; (పక్యుత్తృనము; 
మాన్షము; పొలలాివేయుతోడు, జేమిఇ 

నీరుకట్టుట్క (కుపాకి) గుండుపారుదూరమ్ము 
విరుగుడు, పరిహారము. 

క్ తో డా(హీ. ఫ) లేమిడ్కి దొరకమ్మితద్దు, 
తుట్రైికకవ్వు రూకలసంచి; జానకి తాడు 
నొలు స్యుతీశ మ్పుకట్టులంక; కళ్తువుకళ్త్రు;అ 
డ్దమ్సు ఆట ౦కమ్యుకులుక్కు నాట్యిమ్ము తాటి 
తునక్రం ఇ 

శరణ? ఎఎతోడ్ఫోడ్-తాడ్ (హ్, 
ఆతు) పగులుట్ట-నాశము, ధ్వంసమ్తుకు ట్ర 
కృ(తిమమ్ము మోసమృుపాడ్డు ఇివ్న భిన్న ము, 
ఆశథిల్యము. 

పసల తోడ్ వోడ్ (హి,ఫు) పట్టువిడుప్పు 
లగు వుబవిగువు, సంధిపి ₹వాముల్కు లా 
భనస్ట్యృములు, సవరింపు చక్క జేత్వ ఉ పూ 
యము, యూక్తి, చేతబడి కల్పన _ఇైఖంి, 
నెల, రీవిస్వభావము. 

ట్రం తోడ్నా (హి) విరగనొట్టుట్క పగుల 
గొట్టుటుపడనొట్టుట్క విళచుట; రూప్రాయి 
ము! మౌక్నుట పండ్లు "వె కోయుట, 
కొట్టివేయుట్స ఆప్పుదలబేయుట్క నిలిపి 
వేయుట ఆపుట్వకన్న య వేయాట్య, వేరుఖే 
యూుట తషంచుట; మాపుట్ట శేకుండజే 
యాట్యు పరిశ్రమచేయుట్క లోపరచుట్సు ద్రు 
న్నుట్స ఉఊల్లంఘించుట్ర, మారుట తుళ్టు 
వీియలువేయుట, 

జ 1586 బ్రజీనో 
ళో తోడీ(హీ. స్త్రీ 1ఆవాలు, తెల్లఆవాలు, 

తూ తూడీ (హిం) గోధునుపొట్టు 

పొటు, (తుపాకి 

0బో తోజేదార్ (హిపు) జానకి తాటి 
య్యా తుదాక్ (కు క్రీ) చూడు. య 
ల|ీయు జీ తోన్ దాక (హి.పు) తోటాలకు 

"వ్చె లేకపొద్చిగుండ్లు తోటాలుపెట్టకొను 

క న్పె లేక కాయలేకఫోది 

కులు (న తవస్సుట్ (ఆ.పు)నుధ్యస్థక; మితేమ్చు 

పరిమిత్సిల్మశయము, నహాయము, మూలకము 

మ ధ్యము-నఫుమృ మాధ్యస్థము. 

ఎయుో తవస్సుల్. [(ఆ.చ్చ]) ఒకరింహాయోమ్సు 

పరిచయము-జఒక రిని రు ధ్య వేయుట మాధ్య సము, 

ట్రా ఖు తౌసన్ (పా.పు) పీల్లగుజ్జము-పో!8 
గజము 

బ్ర|ీలయే ఖో తో వ్ దాన్ [(పా.పు] బత్తెపుసంచి, 

బుత్తి పేజిక-దడ్షిమాట- మాకు బ్ర$ీసేలు న్ 

యో తోవ.క్ [తు] పము ప్రుబొంత్క 

లే యయా ఖాన [(పాాశయనశృవహా 
ము ఉడుఫులగది- బట్టటగద్వికూ (గాణము- 
సామానుకొట్టుం 

౧పీఖోతోవు. (పొ.పఫు] బత్తెము_జడ్ష .సంభా 

వ 

ఖాలీకీ 

రము-బుత్తి ఎ(షి_టీ టీ ఖాన(పా)చూ 
డు చయయ క గ 

వఆవ్యిత్ (పొ ధగ థ్రైసంచితము- ధర్మ 
సంవయము_స సా. ర్గములు, 

బగా తౌపీకూ (అక్ర) ఆలంకారమ్సు 

వృన్త్త బంధ భేదము, (ప్రతిపాద ముయొక "నెం 
దఓేయక్షృగముక లిపిన ఒక నిపేకవచ్చునట్లు 
(వాస్ నపద్యము, 

థి శ కిశి ద క్రై వై అవటుల్యాం. తజీఫ్ (అ) వర్ణనము-(వళం 
స-న్తోశతము-గుణ ము -విశ్త్వేే ము, 

లో త శ్రీవా (అ.్థ్ర్రీ) వివరణమ్మువి 
ఫదీకరణ ము, 



పేర ట్వ లోకే 
లయిన తవగ్గుల్ (ఆ.పు అభ్యాసమృుపరి శ్రమ, 

త్వా తౌఫీర్ (అ,క్రీ) వృద్ధి. ఆధిక్యమ్సు 
విసారము-లాభము , 

శీత తౌఫీక్ (అ. స్రీ) దైవయోగము, 

సమావముశవేయుట, దైవానుగహాము, సహా 
యము ఆ్రయమ్ము బోధ, మార్షదర్శనమృు 
దయ-శక్షి-సామర్థ్య ము-తాణ, 

కక్ష యా 

బ్రో శవక్కుల (అ. (శ్రీ) ఆశ-బరువసము 

సమ్ముకము, _ (వకాళము-నిలకడ- తాలిమి, 

అ ఖీ తవక్కు_ప్ (అ.ఫు) ఆలస్యము.-అ 

యఖ తౌక్షీక్ (అ, త్రీ) గౌరవము-సత్కా 

రము, 

లత లీ తవక్కుల్. (అ.వు) దైవమునుసమ్ము 

కొనుకు- చేవునపెభారమువే ముట- ఒ నిని 

నమ్ముట, నఘ్ముక ము-బయవస ము, 

ఎఎ తోల్-తౌల్[హి.పు) కులనము-తూనిక 

ఎత్తు-పఏ క్ష_అంచన, 

ల లప తోలా (హి.ఫు) తులయుఎత్తు, 
౧౨మాసల్యుతూచువాడు షీ ఓం 1 పాసా 

సా(హీ) అతిసున్ని తస్వభావము- సుకుమార 

' 'పకృతి-వపలస్వభావము-చపలుకు, 

ఎ తౌలా(హీ.పు) పెద్దయమూతివండ వాన, 

ఎ త్రవల్లా (అ.ఫు) ఆశ-అ పేక ేచు. 

ట్రం తౌలానా (హి)తూపీంచుట- తూనిక 

"వేయుట, 

యట్ేలీ వీ తౌలాయిా (హి.్ర్రీ) 'కామి- కోరి 

_... కగలవాడు-మహమ్మవీయులయొక తె 

ఎ౫,ఎ తవల్లుద్. (ఆ ఫు) జననమ్సుఫుట్టుక, 

యం తోల్నా (హి) తూచుట-తూనికవే 
యుట-అంచన వేయుట. 

(ఖల్ తౌలియా (హీ.వు) తువాలు-ళుండు 
అతా 

గుడ్డ-ఆంగ వ్త్రము-చిన్న పంచం (4, 

ఎ ఎఎ తొలీద్ (అ. స్ర్ర్ర్యీప్రజననమ్ము ఫుట్రించు 

తూోలాయతూలో _తూమ్రీ-తూమ్డీ( హిం 

నీ మొసలి మె! వానిము బ్రై;కుంచ్చితుం 

విక - సౌం కాయబుజ్జ లేక దానితో బేసీనదీప 
పుకు్పె; కణితి. (౧౦ధి; ఒకవిధ మైనవిఠతు 

సులు(ఛాణసంచు), 

(లంంఎ తూమ్నా (హి) ఏకుట-విడదీయుట్ట 
వాది ౧1 ఇ ॥ 

పి౦జుట, (దారము, 

(ఖంంప తూమియా (హీంఫు) సన్న నినూలు 

బ్ర తూన్ (హి.పు) తూణీశముం అమ్ముల 

పొది. 

ఏయి. తూనా-తూజానా (హ్రిపకు 

వులు ఈ చుక పోవుట. (చాలు పోవుట, 

(౬ ఎఎ తూంబా (హి) కేదు సొర వొయబుజ్ఞ 

తుంబము. 

శే తూంచీ (హి త్రీ) చిన్నసారకాయ 

(బాబ 
ఎవ నే తూంద్ (పొ క్ర్రీ్ర్రీతుందిలను, పెద్ద బొజ్జ 

1 ఏం య ఎంతోందల్ -తోండ్లా (హీ) 
తుందిలుడం-బొజ్జ వాడు-దొడ్డు-లా వైనం 

రం. తోందీ (హిం్ర్రీ బొడ్డు 

లీ ఖీ తౌంన్ (హి. శ్రీ అతిదాహము, 

యి నే తౌంస్నా (హి ఎండబేకల్లడపడు 

ట లేకదప్పిగొనుకుః 

ఎప్ప రవంగర్ (పా. ప్రుచూడు, ం్లో 

యూ తవ౦గ్ రీ (పాత్ర) భాగ్యముసం 

పద-సామర్ధ్యము , " 

శ ౨౮ రవహ్హుమ్(ఆ.ఫు) అనుమానము -ళంకృ 
సందేహము _మూాశవిళ్వా'సము, 

బ్రతి తాహీన్ (అ. ్ర్ర్ర్రీనింద-దూవణ, _ 

ఆరడి-అవమానము_తిర స్కాారము, 

బుజ్జ--నాగ'స్వరము _తు౦బిక 



జ 188 మట స 
ట్రోకో ౮ 

నానన 

టోపో శకోయీ(హి. క్రీ) బట్రమవెకుట్టినతీగ. యించుట లేకవాయించినచప్పుడు 
లే 5వ్ (పా.్ర్రీ) అడుగు- (క్రియ-మడత్క | (టో థాపా (హి.పు) చపేటఫుగుర్తు. చా 

పార-చుట్టుమాలము-గుట్టు-అఖ్మి పౌయము చిన(వేళ్లుగలచేతిగుర్తు- అయిదు వేళ్లుపడిన 
ం) (ఎ-వాజార్ (పౌ అంగడిపట్టు 

అంగళ్ళ్లుండుచోటు. బ్ర) క్ (ఎలా బాదీ 

(ప్రా అంగడిపన్ను లేకసుంకి ము. 

లీ ణే లా-బరవ్ (ప్రొాపౌర లుపొఠతలుగ్యా 

చిక్కు గా-(ప్రతిపార-దొంతిగా- ఒకటి.వై 

యొకటి.షట్ట ఎ-బంద్ (పా) అంతరీయము._ 

కట్టుబప్రేస్టభట్ళుల-- పేంచ్ (పా, పోగా 

లో వేయుచెమటబట్ట. ౮) వే ఎాతోడ్ 

నా (ఊఉ) బావిలోనీకుత్తీ సివేయుట-అడు 
గంటించుట- ముషించుట- తుదముట్టించు 

టట టు అాజమాన్యాడా) "పేర్చుట- వు 

డతెట్టుటం ఎయిలఖాన (పా) నేల 

మాలియ,,!ఎల్వ_చార్ (ప్రొాపొరలుగల 
రసాస్యమైన-.చిక్కై న సులి ఆా-దర్ జ్ 
(పా) మడకవిప్పనిద్కి (కొత్తది వాడనిది, 

ఆల ఎనీ -టేగీ ప్రొ అడుగు బొడుగ్కు 
రపెలడుగు- తీపి లెయడుగుసమిగిలి నయన్న 

ముమెగ (క-కర్నా (ఊఉ) మడకవె 
ట్టుట-ముగించుట-తీర్చుట, 

య్టైం్ర ఏరల-కూపహుంచ్ నా(ఊ)అ 

డుగంటుకటు-మూలము తెలియుట, 

టంఎ-మిలానా (ఊఉ) దాటించుట (పో 
తునువెంటిపై) ( వాలి బ్రమ లో-నషీన్ 

హోోనా(తామససుమపట్టుట. (0 ఏలే 
ఒ-వాలా( పొ (శ్రీందుమోదు... (క్రిందల- 

రతౌజుమాటణు. 

గుర్తు. 

లీ థాహ్నా (హి పిడదళలుతట్టుట-దరు 

చుట-స్థాపించుట. 

ఆశతో థాపీ (హీ.త్ర్రీ) చరుపు-దెబ్బ-చ 

ప్వుడ్యు దిమ్మెస్స కుమ్ము” వాడుకుండలుచ 

కృ చేయుట కైకొట్టుగూటము లేశ కొయ్య 

సుత్తి-గారదంచురోకటిబండ, 

అఆ ఫాల్ (పాంఫు) తలియ-కంచము, 

టా ఆఠాలీ(హి. ఆ) కట్ర-సిబ్చి-చిన్న పె 

ము, (౮ రి టో శఅాఫిర్నా (హీ)ఇసుక 

వేసినరాలకుండుట, కిక్కి.రిసియుండుట. 

సంచా శ్రో-జోడ్ (హ్రికంచముముంతృ 

క ౦0చముగిన్నెయు, బ్రాయుక టై ఊఉొ 

ఎబెగన్ (హి అద్దముమోదెసరిగింజు గోడ 
మోదిపీల్లినిలుక డ లేనిది. 

శ్రీ థామ్ (హీ.పు స్తంభము పోటిగుంజ, 

(జ్ర థాద్నూ(హ్ి) ఆపుటుపోటి పెట్టుట 
అనుపట్టుట్కుపోపి,చుట, రతీ,ంచుట్కపట్ల్టు 
కొనుట అడ్డపడుట్ట నిలుఫుట్స'ససోయమువే 

యుటుఆదుకొనుట. 

శో తహాం (హ్రీ అచ్బ్చట్టఅక్కడికి. 

బశ థాన్ (హి.పు) స్టానమృులాయమ్మ, క 

ట్రూనుట్టు), బట్టల నేకు తాను లేకఖందము. 

స ర్చు (6్ర-కాటత్యా (హి కట్టుమట్టున 
పోకిరికనముశేయు సద్చి పలవగుజ్ఞమ్వు కుండ 

లలా*గుజ్జముతోలుట (యక (రై-కా 
సవ్చా (హికట్టుమట్ట మరువనివ్త సాధుగు 

రు తివ్ (పా) వట్సి-ఉర్త -కూన్య మైన, 

యయ థాప్ (హి.,క్ర్రీ) చరుపు-కట్టు-కు 
దంగముైవ3ై "రండుబేతులవేళ్లన్నిటితో వః 

జమా. ట్! క లశ మేంఆనా (హి) 

గుజ్జముపొ గైడుట. 

(ఏ (౮౮ కవోనా (హి మడుచుట్ట చుట్టుట. 
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ఎమ టు థాంగ్ (హి.్ర్రీ) తలా నక ర్మ థుత్ కార్ (హి) ధిక్కారముం 

పట్టు చోరస్టానమ్సు జాడు.పోబడి. | ర్వరకక థుల్ శార్నా (పా) ధిక్కరించుట) 

ఈత తెలియుట. 

బాయ థాంగి. (హి.పు) బాడతీయువా 
డు ) వేగులవాడుుదొ ౦% సాత్తులు కొనువాడు 

ఫే ఎర్ర థానోలా (హింస “ప్రుఆలవాలమ్యు ఇవ 

ట్టుపాదు. 

త(ఖ్రో థాన (హింపు). శాణము,. స్టాను. 

ం!ంలీ (గ్రో-దార్ (హి) శాణ దారుడు, 

0జి థఛాకా. (హింత్ర్ర్రీ అడుగ్యుతుద్యు లో 
త్రు అంక్క, భావము, (4౦|| లేనా 
(హి అంకులేకలోతుకనునొనుట్క భావ 
ము తెలియుట, 

హోంలో తిహాయిీా (హి శ్రీ 

మ్రుమూడ్త్వవపాలు, 

) తృతీ యా ౦0ళ 

యిబ్సంల్రీ తిహాయత్. (పా పు;మూడవవాడ్క 
ముగ్దురుబేరిచేయు. పంచాయిత్కి పరాయి 
చాంక్సు, 

(సక శక్రో థప్ప డ్-ధష్టా (హీ. పుచరుపుః 

చెబ్బ్రఅట్టమృుపొర) శాక్రుడు, చపపేటము, 

చచుఫు, చిచ్చికొ ట్టుటు తట్టుట్స బుజగరిం 

చుట, 

(య్వడి- థపక్నా (పా) జోకొట్టుట, తట్టుటం 

టో థుక్ నా (హి మెడకుపడుట్ట పౌల 

బడుట, స్వాధ్ నమగుట్క అంటుపడుట 

నిందవచ్చుట. 

సతో థధపేడా (హి.ఫు చూడు ఫ్యార్టి 

ఏకో తివాత్తర్ (హీ) డెబ్బదియాడు.. (ఫుకా 

యయ కవాత్తుక్(అ.ఫు) అవమానమ్చుతలవం 

వీకొట్టుట, వెళ్ల నొట్టుట. 

ఎటిట థుథానా. (హి) ఉగమఖుడగు 
టృముఖముబ్బించుట్ట వోపగించుటం 

కో థుల్ నీ (హి. శ్రీ 

"ము॥!వానిమూ తి 

) ము న్సొగుతను 

(యిసమౌొ జు, 

చమ్యల తవాజ్జుద్ (అ.పు) జాగరణ నడిలే 

ఉవిద్రో లవ్డీ (ఆ. క్రీ) ఆతమరాభ్యాసము, 

గుణితమువెప్పుట. మ్మో అక్పీమిపా 

రూమ. (అ.ఫ్రు ఓనమాలు వర్ణమాల 

జీ లో కప్ జీబ్ (ఆంఢక్ర్రీ) సంస్యారమ్ము 

నాగరికతృమర్యాదలు యోగ్యత, సభ్యత 

శిత్సుసుశితుం 

10 తివారా (హీ) ముప్పారు ముష్పురి? 

ముమ్మడ్సి మూడంతల్పు. (త్రిగుణము. 

పస తిహానా(హ్రిముమ్మడించుట్స మూ 

డవతూరిచేయుట. 

(6 న. థజ్హానా (హి) గడగదడలాడుట్క గ 

పంట వణకుట్టు ఆబ్లాడుట. 

౮16 థిరానా (హీ) -లేరుట, కేరుట, స్థిర 

పడుట, (వద్- 
అజటిణుంలెో 

కో త థర్ థర్ (హీ) గడశడృగజగజ్బ్య వడ 

త్రట్రాతే | నా (హీ) శడగడలా 

డుట, నలాడుట్టుఆ అల్లాడుట్క వదవడ 

వడంకుట్స 

ర్థరీ (పాం వడవడవ 
యూ టే థర్థరీ (హింశ్ర్రీ) 

డంక్కుు వణక్కు క ంపము. 

ఉక ఈక 
ఫ్రీ 

వటట థర్థరాహట్. (హీ.ట్ర) 

అదుర్కు అల్లాట. (యమెన బుజ్జుపిట్టం 

వ్ శీ లో ధర్ థర్ ౪ట్నీ (హ్రిఒకవిధ 
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౮కే థిర్ కానా (హీ) గంతులు వేయిం 

చుట చిందులు (తొక్కిాంచుట, ఆడిం 
చుట, 

అద్పశైో థిరక్నా (హీ) గంకులువేయుట 

చిందుల్ముతొ క్కుట్ట ఆడుట. 

ం లే తహారూ (హి.పు) గుజ్జపుపల్లమ్ముకింద 

వేయుగంత్క కందరికము. 

[టే థడా (హింపు) గద్దియగడ్రై అంగడి 
వాడుకకూర్చొనుచోటు, (మెత్త), 

౮డీ థుడ్దలా (హి) పినీనార్సిపిరికి, 

కటు కుడీ (హిం్త్రీ) సిగ్తు బిడియము, 
అవమానము. . 

టోలీలోలో కీహన్నవాన్ (ప్రి అధ్యా 
నమైనుపొచైన నాశ మొన్న తామమాకు, 

రతీ థకా (హి) అలసిన్న విసీకిన రోసిన 
లోపడిన యం కదప ..మాంద (ఉఊ) 
ఆఅలసీ సొలనీన, (ఆయాసము, 

బతఖటి థకాన్ (హి. అలసట్క బడలిక, 

టయ థకానా (హి అలముంచుట్క విసి 
కించుట, 

లోటు భకన్ (హిం శ్రీ) చూడకు, లయ 
యఖ థనక్నా (హి ఆఅలమట్క బడలుక, 

విసుకుట్స బలహీనమగుట. (మాసిక, 
ఆటను. కిగ్రా-కిన్టీ (హింపు) అకుకు 

అతో థల్ (హిపు) స్థలమ్మాగట్టి వేల, 
''సనులథటంబేడా (ప్రా ఓడ రేవు,నా కా 

శయమ్యుస్థాయ్యిజీవనో పాయమా, ఆశ్రయము. 

లఖటేలటో భ్ (హీ) తొడక్క పికపిక, 
సళ్ష్యృువవదలంవదలు గామ౦ండ్తుట్ప మెక్త మెక్త్యన, 
మెక్టగానుండుటు . 

(యజ థళ్థలానా(హీ) పికపీకలాడుట, 
తొడకిసలాడుట్ట 'మెక్త్రగానుసళ్టు గానునుం 

దుటు, 

ీఖి థలన్నా (హి తొడకుట్స్కకటతట 
లాడుట్ట చలించుట, 

య్యే తహాలక (ఆ.పు) సంతేభము, గంద్ర 

గోళమ్యుకలత, ఆపళ్తు, నాశము అల్లకల్లోోల 

ము.(వైం యష్య్ర--మనచ్నా. (ఊ) అల్లళ 

లోల మగుట కీడుమాడుట్స. 

(ండ్రంాంటో+డో థమ్-థంబ్_ థంచా 
(హీ.పు) స్తంభము-క 0భము-గుంజ, 

య4ంట్రో శుహొమత్ (అ. శ్ర్ర్రీనింద, అపవా 

దమాదోనుమ్సు ఆ కోపము. 

త కు.(ట్లంం౮ (వె లయను యిం 

(ట్ర గరి వ జో చ్నాాధ ర్నా-చేనా 

లగానా-లేనా-లియేమర్న్నా (ఊఉ) అపవా 

దము వేయఃట్కనింద మోపుట్క దోపమారో 

పించుట, | 

టోలీ కువావతీ (అపు) దూపుకుక్కు 
నింద మోపువాడు, 

(డ్డి థమ్నా(హ్ర్ అగుట; నిలుచుట చా 

లించుట్క ఊకతనానుట్స తాళుట, 

లతో ధన్. (హీ.వ్రుపొదుగు, 

ఎ!లట్పాఖీ థన్ చార్ (హి ెద్దపొదుగుగల, 

ఆటో థనీ (హీింత్రీ) అళశ్వదోప. భేదము, 

యను తహొనియత్ (ఆ శ్రీ) అభినందన 
మృుశ్ఞానున చేలుంగోరుట, 

వధు మూ(హి్రిభుపక్కు థూ! తేరి ఫరో ఫారో 
భూనూఫుద్దా (పా) అటలోస్వల్పవిరా 

మమునకు సంజ్ఞ (కండి ,డ-థూ 
కర్నా (హి) ఛీకొట్టుట్క చీవాట్లు వెట్టుట* 

(6 థువా(హి, పు) మంటిపెడ్డ; ముద్ద; దిబ్బ; 
తుచ్చుడు 

ఏ8 తవావార్ (హి, పు్రుపండుగ్యపబ్బము. 
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నటి 

ఈలననానినినననన నన పుననననిభునును శతా నికానననిమునా నుని నలికతో ననన తక నననిత నొక నననములననన ననున నుననన నన ననతనతకకు తునన కనతననకలననననకనను నతన నననకనడు నడత లనన తకు 

లభ్యార్రో భూవ్. (హీ.పు) బుడుపుపొన్ను. 
స థోప్-డా(హీి ముక్రైమూతి. 

ట్టు థోష్నా (హీ) మెత్తుట దన్ను వే 

యుట్యకట్టుట్న [పోగుచేయుటు, కుప్పవే 

యుట ర్ క్రైలం మొ! కొట్టుటుం 

ఎభాటే ఖోప్ (హ+క్ర) ్రద్దుపోటు. 
ంంట్రాటీ థోతర్-థోత్ రాహి)ఎలు 

కలు మెం! కొట్టిన లేకకొ రికి న పురుగుతిన్న; 

(పాత, పనికిమాలిన (లతుత్ధము, 

(బీ థో థా (హివట్టి, ఉత్త, బోల్యంమె 

[టూటో భూఫ్ డా(హి.ప్రుచూడు (స్టో 

ర! వాతో థోథ్ నా (హి.పు) మస్పైమాతి. 
యీక్రటో ధోథ్నీ (హీ. క్రీ) మాత్కిము క్రై: 

౧త్రూటీ థోథ్ (హి లాత్తృలాప్ర ను. 
ము ) వట్రిదెం 

శ్ ఫ్ర శవావ్వుర్ (అ.ప్ర) శార్యమ-పౌరువు 

ము ;ఆగహాము, ఆ వేళము. 

ఏ ఫథటీ థోర్ (హి.ఫు) కందులు, 

(ట్వ ) వాతో భార్ నా (హి) దినగొట్టుట, (తో 

యుట,(కుక్కుట్స నెట్టట్వ దిగ్యమింగుట. 
1 సరం థోడా (హి) కొంచము, అల్పమ్మస్వ 

ల్సముం యాజి | వజీబహుత్. (హి) 

కొద్దిగొప్పృఇం చుమించ్చుకొంచకొలచము. 

[ల ల. న రర వ. 

ము ర్రవిన్యట సరవ గట 
పోేనా_ధోడ్ పోనా" "(హి,చిన్న పోవుట, 
సిస్రపడుట ,అవమానపడుట. 

అత్య థూక్ (హీ.ఫు) ఉమ్మి నిస్ట్రీవము. 

(పబ అవడం బిలోనా (హీ య్మ్మిన 

మలుకు 

౧ద్ధాయడ్తో -చాట్నా (హి) ఆడిక 
పనికిమా లినమాట లాడుచుండుట_ 

ప్వుట్టఆడిబొంకుట, డూ! అతడా 

ఉఊభల్నా (హీ) పనికిమాలినమాటలాడుచుం 
డుట.టఆ కయ థో ఆట శానా(హీ) ఓడిం 

చుట్కలోపరచుట్కఉమ్మి పెట్టుట. 
త్వడి థోక్ “(హీ.పుకుష్ప,(ప్రోగుదిబ్బధమొ 

త్తముుూపరిమితిరొక్క_ మ్యుఅఖండమ్ము అడి 

తి జట్టి ప్టుటోకు'సగుట్యుసంఘుమ్యుసమా 
జమ్యు ఉమ్మడి;పాల్యుపొలి మేర. 

| లట అవ్యడ్రం-బందీ (హి పొలిమేర 

కట్టుట లేకనేయుటు. ) ఏల తఇతాాగార్ 

(హి) జట్టిదారుక్సు' ' అఖండ బేర గాడు ము 

ఖ్యుడ్సు పెద్ద అడితి దారుడు. 

ప్పి య్యత-ఫరోన్ (ఊఉ) అఖండ 
"బేఠ-గాడ్సు మొత్తము7గాసమా శ్రవాడు, 

యూరీ భూక్నా (హి ఉమియుట్స ఛీకొ 

ట్రుటుచివాట్టుపెట్టుట. 

౮ (ంూటు భూక్వానా(హ్ర)ఉమ్మిచేయించు 

టృషేకొట్రించుట. (రుకులుం 

లూటీ థోల్ (హీ.ఫ)ు చరిపొట్టల్కుపొట్టక 

ఆటో భూలీ (హీ) నూకలుగావిసిరి 
నద్కి వూక. (పోటి. 

టో భూనీ(హిం శ్రీ స్తంభము గుంజ 
మాం! ఖభూవాడ్ (హి. ప్లుఓవ.ధి భేదము. 

లాలీ కొ(పొ)వట్రిత్త యజత్ట్ట్ర 

-దస్త్[(పా రిక్తవా స్తుడ్కు దర్శిదుడ్సు లేని 

పటు రహీ (హి నీవే (భగవంకుడు) 

లోతు త(హి-త్ర్రీ రొళ్లై మొ! వానిమడ 
తల్కుదొంతరము మడతల్కుదొంత్కి కుప్పం 

న! థీక్ [హినెమ్ముత్సినిమ్మళమ్ము 

టోశటో" శేసీ హింస మాళిక్క అశుకు, 
జు కెలాహి గోస్తెసంచిం 



శ కరప జే 
నత ఫ్ సగో 

(60 థేవా (హి,పుు ఉంగరపురాలి, భో తీవ్. (హి. శ్ర్రీళృతీయతదియ్య (కావ 

జాతో టాటో థయ్యీాధయ్య (హి, ఇపట్టిపండుగ్యఇంద్రగోపము;ు ఆర్మద్రపురు 

ఆఊ)]:కెకేళటపాటలు. గుస భ్రజు-కివొవార్ (హి పండు 

త్ో తహియ్య [ఆ సిద్ధము, సన్నాహమా, 

(ప్రయ త్నముంషు డాలీ సఫర్ (అ) 

(పయాణసన్నాహము, 

టో తీయా థ్ [హి.పు] మూడుచుక్క్ల ల 

యాటవీటి, ్రత(య్లై ధ్ధ(య- పాంచా 

కర్నా (హీ) ఆరయ మూడువేయుట్స్ట వెడ 

నొట్టుట్క అమి శ్రి వేయుట. 

ఎ తయ్యార్ [అ] సన్ని ద్ధము, ఆయత్తమ్ము 

ఉఊద్యుక్తృమ్యు మ ఊస్మేఖమ్ముపక్వ 

మైస్తఈడేరిన్స పుష్టిగలిసిన బలివ్మమైన్క 

శేయుట, బనబాచ్పట్కకిద్ధ టే. 

చ్త్రుశు శయ్యారీ (పా. త్రి] ను 

'సమ్ము న ప 

టు తియాన్నా (హి విసర్టిచట్స 
త్యజించుట, స 

అవస తీప్-ఏీ (హి. శ్రీ] పోగ 

కూర్పు సళ్లుకుట్లు దూకుట్లు, 
పగి క) ళు 

టు తీకా (హిైతిక్తమ్సు ఊత్సమృుతీక్లము, 
అంటి రిం ణి 

అస యన యం-తే తాలీస్- "లేం 

తాలీస్ (హిినలవదిమూడు. 

తో తీర్ (హి.పుు కౌాబ్బుతిత్తింపట్ట. 

14 తీశ్రా(హ్ల మూడవబిడ్డ, 

ఆనా తీక్రీ (హి క్ర్రీఆకుచిలకు సీతా 

కోశ చిలుకు ఆదతిత్తిరిపిట్ట; (తియాహికజ్వ 

రము;చకమందు. (ముప్పదిమ్యూడు. 

అాసాయనో్య లయను లేతీస్- తేంీస్ (హి 

భో "బ్రేక్ (హీ.పు 'లేజస్సు-లేజము, 

“పెట్టుట, 

గపబ్బము, 

(మనో తీజా (హి*ఫు) మూడవదినముతునకల 

లోచచ్చినమాడవనాడు చేయు. శాద్ధము, 

దిట్ట జ్ర తేజ్ పాత్ (హి, పుఒకసువాసన 

గ లఅలము (కౌదష్టకి. . 

మ! గ (హిఊటంక్సిజా జా 

ణృపోకి రి పలవృతులవ, తీకే ణమైన్స అంద 

మైన్యరమ్యు మైన, (చెంక్క దాపు" 

| గ్రీన్ (వొక 

;;వసారమాసము(దక్కనులో ఎనిమిదవది.) 

సయ! 4ంఅందాజ్. (పొ) విలుకాడు, 

లో త్రీ5 (హీ.పుుతీరము, ఒడ్డు సామి ప్యము; 

న న. వ్ 

షై ;(త్రయోడ, తీరునెల పొరసీకులనాలు - 

క) యిన అంచాజీ (ప్యావిలువిద్య. 

యవిలతం) ఉూబహదఫ్ (పొ అమోఘ 

మ్యుతీప్పనిది. ఎయు ,ఖంంహుక్మీ (పా) 

ఆమోఘబాణమ్ముగురికప్పనిది 

(జ్ర లోల ణా కమూన్ మేంఠ 

ఖా (ఊఉ) వాణ సెక్కు. పెట్టుట అరి సెట్టు 

లితూపు. 

గా వేరా (హి)నీ, నీయొక్క, 

౮ 4ం ఎ -మేరాకర్నా (హి చా 

దినీదియనుట్స వేరుబందము గె మాట లాడుట్ట 

పరాయిగా నుండుట. 

యయ తో రాక్ (హి.పు ఈతగాడు, 

టోఫు రాకీ (హింశ్ర్ర్రీఈత, 
క. రో కేరొవ్ (హి) ఈదుటకుతగిన్న లాచేతైన 

శా 



తథ ఈశ 

గలతీ 
103 ల! 

| ళ్ శభ 

ంర్పటో తీకక్ (హి 
స్థానము, 

అనే నే (హ్. సాంతం (తయోదళి, 

) 

శ్రీ) 
4ంలే$ 

ఈలి _/కి ద్ ఆ 

జో వ (పా 
క ౦ద్హుమిమమి టుగొను 

సకఖ ను వయసుకు 

పెక 

నః 

"(ఈ + 

స్లైక మ్యుకు= 

శో ఎతిన్నా (హీ) ఈదుట, శేలుపు. 

రే తీర (వ్యా మ 

ంకం టంయాయ్యారటుంబఖ్ త్ 

న "తేక (హిిపవమూడు. 

టావో "తేకక్స్, ారం[హీం, త్ర) సపిండీక్ష 

రణము; సవా ా కర, 

ఏటో "జేన్ వ 

టు' లృచుకుకుగల్క (ప్రియమైన 'తెలివి;ల, 
జానర్వైసపదనుగల, చాడిమయైన్వ కా“ మైన; 

మం ఆన్ అల న వ అర్ డింలకీవ్రమైన్కతీగ్ల మైన ఘా 

ఊమొన్స (కూర మైనయిలటంబ ఏతుందస్స్ 

[(ప్యాచేయితిరిగిన, నేర్పునల్క వడిగాబే 

య్కుు(ప్ర, ఏసాంరప్తాన్ (పా వే+వంత 

మై షీ ళ్ళ కా నృవడి-గాపోయొడు లీ తాఫహ్మ్ 

(పా తాల, తెలివిగల. 

శ్ర ఏభమికాజ్ (పా) 

భావముగల్పదుడుకైన వ] ఏశాకర్నా 

[(ఉ్వపదను పెట్టుట కోపము ఫుట్టించుట. 

కుంట -నిగాహ్ (పా వాడిచూపు 

తీక్స న్ స్వ 

అతో "లేవ్ ఆబ్ (పా) జ్వలనస్వభావ 

ముగ వము ఒకరసాయనము తూరమ్ను 

యగ శే [పాం్యక్ర్రీ] పదన్సు వాడి తీళ్ల. 

ముువడ్విఘాటుు చురుకుదనము, న్ు 

ముు కోపమ్యుజాణతీనము; (శ్రార్యముు ఈ 

(గతృడద్రేకమ్యూ =. 

శే 
; 1 ఇ 

యాన తీస్ (హి% ముప్పది బలే యాన 
బ్రయ్య్ (టం యభా-తీసోందిన్ (హి) బీ 

బ్రిప్వుడ్సు (ప్రతిచెనమ్ము నెలయ౦ంకయు. 

బయ్ బశా-మార్ ఖాంఉ్యమహో 

కసూూరుడు ౨ ( ౨"దనుట ) బలైండిసి సిపాయి (వంటి 

టో _లెసా [హిిఅట్లుఆ(ప్రకారము అటు 

(సా త్మ్సా [హి] మూడవది, తృతీయ ము, 

వాక వ్రీక్సీ [పాం శ్రీం) లల్లుగి సె గ ఎ ల్లగిసె 

కీ్హౌను ర్త క్త్తాను 

టా గప(పా.పు బోడి7, (వాలిక 
అజటీ 

నన్ ర్ - 
ఆ తగ్ (పా (యె) | పట్టాకొత్తి క్ర కర 

"మొ|| సుత్తివే యు 

టలేక పూడ్చుటు, (కమ్యుబకవసమ్వు 

ట్రా త్రయక్ర్క_న్. [అపు] నిశ్చయము, నమ్మ 

(ల తీఖా (హి 
ఆశతో తీభీ (హి. క్రీ 

డి-సౌగసు లాడి, 

లతో తీల్ (హీ.త్మై్రై ఒకఆడంగులదుస్తు. 

లతో కేల్ (హి.పు) _తేలము-చమురు, 

ఏ6 %ఎఎశో-తవాకాలా (హి కారున 

బ్యపెనం (సం కుట వు ల అజా 

థానా-ల గానా-మల్నా [హీ] చమురురా 

యుట-పట్రించుట-వూయుట- వివావామం 

దువధూవరులకు కాలు సేతులకును తలకునుప 

సుఫుకునూనె యుకలిపిఫప్రూయుట. 
బ్రాతో "లేలన్ (హిం క్రీ) గాండ్లద్సి తెలికలది; 

నూనెయము శ్రైనదిం 

ఏ తేలీ (హి.ఫు)ు గాండ్లవాడు , తెలికల 

బక్టులవాడు (ఒకబిచ్చగాండ్ల తెగ్యు మురికి 

_. వాడు . 

వ్ర కుణయమెనం 

_ వకతృవంకృవగలా 



(టి 
ఇళళి శిఖి 

మ0ఉ. ళ్ళ 

(లేశ రేలియా(హీి జిద్డునల్బచమురు సం 

నూనెరంగుగల, 

తు! (టో తీమూర్ చారీ (పాం్త్ర్రీఅను 

వోకమ్యసహా నుభూతి, ఓదార్చు, విచారణ, 
రోగిపరిదర్య, 

గారే తయమ్ముమ్ (ఆపు) మృత్తికాస్నాన 

ము(విళ్లూతిస్నా్నా నము వంటిది) 
లో తీన్ (హీి(శ్రిమూడు భో శీలో- 

పొంచ్ (హీ) జగడము పోట్టాట్సివాద మ్యు 

మోసము. స్రెల్ల బ్రాజ-లేరవా(హిిఆరు 

మూడు చెల్లాచెదర్పు * రుమార్చు పొడు 

టయమతా హర్ ఫ్ (ఈ) ధిక్కార 

మ్చుకాపము, -ఏీవాట్టు దూపణ. లీ కళా 

కాలే (హి అఆళాభంము. (కము 

౨టిట్యం. తేందూ(హి.పు)తునికిపండ్కు తిందు 

ఏ యట్యతే "తేందువా (హీ+పు) ఒక పిధ మైన 

చరుతపులి. 

బాగో తేవర్ త్య్యూర్ (హ్రీ దృష్టి చూపు, 
ముఖవిలాసమ్ము లమీణము ముఖ్బవెఖర్సి 

ఇంగికను ముఖముజాడ, 

టో 'తేవ్ రానా (హీ తలదిమ్ను శ్రేపట్టు 

వుమాడవ సంవత్సరము. 

తయూతవాలో. శేవ్కీ-కేవడీ (హి 
ఆత) ముఖకైఖరిలేక విలాసమ్భు ద 

చూపు నొసటిపవైవసల్పు ముఖముజాడ. 

(ల (వాస్ణా-లల క యూస-బదల్నాంచ 

'ానా(హీిిము ఖముచిట్రించుట్ట బొమ లుము 

డిపెట్టుటుకో పముఖమగుట. 

లో కేవ వార్(పా (పీాంపు) పండుగృపబ్బము 

ళా తేక హారీ (హిం) పండుగ బ 

హుమానమ్చు పండుగ బి-చ్చము. 

(ఎ తేవా (హి.పు) ఊ(దేకముఆ వేశమ్సు 

(ప్రచండత్క తీత్ష్యమ్సు ఉ(ముకో పము, 

క. తేరా. (హ్ మాడు గో 

లఎసాో లేయీస్ (హి) ఇరువవెమూడు' 

ట్ర తయిీం(హి) కు, క్రై కొజక్యు ని 

త్రము, 
యస. తీయ (హి.పు) పొలిమేర పొలిచేర 

కాళ భఖ ళీ 
గుర్తు "లేక దిబ్బ క యట పచ బంటీ 

క ౦డ్డుఏీక ట్టుకమ్ముటలేకతిరుగుట. 
ల ఫన్ లేవ్ రస్ (హి.ప్రుకడచినలేకళా బో 

(హిపాలిమేరవేయుట్ను 

వ 

( 

డు పే (హి. క్రీ $ం-కాకరము ఇది కా కుదువగ్ల 
మాలలోఆయిదవపన సమూ పాంపిలోపదునొ 

కండవక్కెవ వర్ణసాంఖ్యము (చమూ! ) లోఇది 

క నన్నూ టికిపౌ జ్జ, 
ణల టాబర్ (పాశ్ర్రీ ఆ) )దొరువు, కుంట్వగుడి 

స్యకుటుంబమువరకమువిల్లవాడు, 

యే టాప్ (హి. తుగుజశగట గో రిజ్యగు 
జ్రపుముందరి కాళ్లగట్టలదప్పుగు; శేపలపట్టు 

న్ా 

డు) 
బుట్ట లేకగహాూడ్యుబొం “రము 

క్ టాపా (హి,పు) కోళ్లబుట్ర. 

ఇర టాప్ డా (హి,వు) గుడిస్కెఫూరిఇల్లు, 
ద్ టాప్నా (హి)గుజ్జపుముందరికా లిగిట్టు 

'త్రణి-సీలమైలన్నుట, నాలుతన్ను ట ; వెదకుట; 

ఎదురుచూ చుట్ట ఆతురపడుట. 

వలే టావూ (హింఫ్లు అంక, ద్వీపము, గడ్డ 

సం్రమమ్ముపరితాపము, ఆతుళీము, 
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వ 
చనన నునుపును నపునవనోననుు నునన ను పవరు నగానునననానతకునా రులను తననన నతను చనన భముకుగాతుత యనెను కన్నను నన ముననునుముపునునన్తతాతామునమతకుత వకసన లనకతనతునుడునులదు నావ నతనుతరనతాలచననరకటనుచనుమునన ను 

మిలీ టాట్ (హి.పునోశాపట్ట్రపట్ట, గోణి; 
గ్ ద్రియగద్దై ఫ శనగ మొ వాని కాయ (పొట్టు) 

౮౮1 ద౮-ఉలట్నా (హి అప్ప్వులకా 

పగుట్కబుణ ద్ధడగుట, టోళదు త-బా 

ఫీ (ఊ) సరపని, (చుట. 

(ట్ర (ట్ర టార్నా (హితొలగుట, (తోవవి 
ణ(% కి రా 

సై టాల్ (హింత్ర్రీ,3 పైలమండె, నప్ప్రప 

శువులమెడలోకట్టు: 6ట తొలగింపు, త 

ప్పించుట్ట నెపము మిషృసాక్కుటక్కు., 

లయలో టంట అరయ ంఆలంఎయాంల 
_పటాట్ _టోల్_టాలంటోల్_.మటోల్ 

(పా.్య్ర్రీ) విలంబనమ్సు కాలయాపనము; 
మిహ వేయుట్వజర పుట్టుతప్పించుకొ నుట. 

ఖా టాలా(హిఫు) మిష్కు నెపము సాక్యువిలం 

బనమ్సుతప్పించుకొనుట్కటక్కు 

ఎయి (౫ _బాలాబశానా (హ్రిజరు 

పుట కాలయాపనము వేయుట, తప్పించు 

కొనుతు 

న్ టాల్నాా (హీ) తప్పించుకొనుట కాల 

ముజరపుట్టమిపువేయుట్ట టక్కు చేయు 
టి, తొలగించుట, 

టోటే టాలీ(హి. క్రీ) హకువులమెడలోకట్టు 
చిస్స గంట అర్ధరూ పాయి (నాతెము 

ఆటలే టాంట్ (హిత) నడినెత్తి, మాడు, 

కపొలము, (దెట్టమైన. 

ఆల టాంటా (హ్రీ బలివ్మమైన బలిసినద్చి 

భ్రోరే టాంచ్ (హి) వికట మైన్స, సంకటకర 

“ మైనం (చుండుట. 
యడ టాంచ్నా (హీ) ఎగురుట్టఎగుఠు 

(టు టరు టయ టటాడ్-ఢ్-టాండ్యా 

(హి.పుు అటుక్కమసెల్పబేనిలోనిమంచెం 

(ఎట టాండా (హింళు) సార్ధమ్యు లంబొడి 

తంద్వసామాన్వుకుటుంజము. 

యిరటాత్(హీ. శ్రీ) నాలుగుమానల ఎత్తు; 

పాలు భాగ ముఅంచన్నమదింపు, 

65ఏఎ[ఎ టాలా “హీ, పుుకుట్టుమాట్యుఅతు క్స్ 

తుంకము్యుచెకువ్హు మడుగు, 

యల టాలక్నా (హి) కుట్టువేయ ట్ట అతు 

కరుట్టఅంట్ంచుట_ (గచ్చుట,3 లుపుట్ట (వే 

లాడగ్ట్టు ట. (నేలతొట్లి. 

తమ టీ టాంఖ్ (హి-పు) యెంకి జలాశయమ్ము 

లో (్ర టాంకీ (హి. శ్ర్రీ)టంక మ్యుఒక్రైరవా 

నిజల్విచిల్లితూట్యుతునకబద్ద పుండ్య్గం 

"గా ళమ్మునీళ్ల తొట్టి. 

౨6 టాంగ్ (హింశ్ర్రీ) "కోలు నాలుగవ 

పౌలు, ౮111య36-అడానా (హీ) అ 

డ్డపడుట, ఆటంక"వెట్టుట. 
_౯ా (స క్ ఆప టే టాంగ్ డీ హి. క్ర్ర్రీశాల్రుపాదము. 

ల్రంర్ టాంగక్ (హీ.వు)8ి0గణ్కకట్రువులొ 

నళ టాంగ్నా (హీ (వ్రైలాడగట్టుట. 

ఆపే టాలి హిత) బేగొడ్డలి... 
(ల టిబ్బా(హీ,పు) దిబ్బృలఎత్తగుభూ మ్బిమిట్ట, 

సీ టబ్బర్. (హింత్ర్రీ) కుటుంబము ఇంటి 
'వెచ్చము. 

ఆ టప్ (హీ. పుబండిగూడ్యుకప్పుంతు 
చాటు. (యలయ్లరే-ంజాచా(పీ) దూకిలేక 

చాటిపోవుట, 

(౮ టప్పా (హింపు) గంక్కు చాటు దూరము; 

పరగణ(ప్రజేశమృుఒకపొట;గాలిచా పగలఓ 

డృఆఅంవ్యెఅంచెలచా వడి కూర్చు(పోయుటు) 

అల్ టజాటప్ (హి) ఎదళెగకుండద్శ వెం 

టవెంటుజలజల(శాలుట్సుపటపట. 

౮ లటప్పానా (హి) గంతులువేయించుట. 
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టూఫ్లో టిప్పన్ (హీ. క్రీ అధి కారముఅశ్రయ ఇచ టట్టూ(హీ._ఫుకట్టువుచివ్న గుజ్జము సౌ 

మ్యుసవోయము సం బంధమ్యుఅ స్తీ భౌ రముం మర్ధ్యము, ఉ పెౌయము. 

యో టపక్ (హీ, ఫ్రీ) పుక్కుమనువప్పు | ్రోస్రీమే టట్వానీ (పాత్ర సె) ఆడకట్టువ, 

డు సలుప్పుతీ పు బ్హయ్యభంపడ్నా ఎఫఖత్టటోల్ (హి.కక్ర్రీ] తడవుట్కపునుకు 
(ప్రారాలుట, కారుట్న 

ర్య టప్ కా(హీ,పు్రుఉరువు గాలికిరాలిన 

ది (ప ౦డ్డు మొ) మరకృపొట్టురాలుట. 

టయ టప్ కా నా(హీ)కార్పుట్ట రాలుట, 

(ద్రావకము మెొ[దించుట్టపింకుట్క బొట్లు 
“గాపడునట్టువేయుట. (నంధానము 

త్్యయ్యో టప్ "కావ్ (హి,పుతఊరుష్పు; ఫ్వసపింపు, 

(50 టపన్నా (హీ ఉరియుట్ట రాలుట్ట 
కాకుట్స చుక్క్ళలుగాపడుట్ట తీయుట 
ప ప. జూత్వ్వా మ 

య టపా ప్ర త. 
యుట;కలియట, (తడక్క అడ్డము, 

యే టట్థా-టట్టక్ (హ్హ్ ఫు -వెండమ్మ, 

ఏ యె టటానా (హీినొప్పి పుట్టుట (కీళ్లు) 
భి గ. తో టట్ వూ. జియా(హీ) బం 

"డాలముెడి నవాడు నష్ట్రపణీనవాడు ది 

క్తుడు= 

లో లాటే టట్ ఈాంటూం(హ్రి పౌవ్చర 
పు అరఫ్టు ఒంటరిగా ఏకాకి. 

తూ టట్ రీ (హి.,న్తీ ఆ) నడినె త్తి మాడు) 
మంచప్పుచాకముు తడక ఆలవ; కంవె, 

(య్ టట్శా (పా) (పస్తుతపు, [కొత్త 
ఆత టుట్కా (హ్రితంటత్రము యం [శ్రమ్ము 

మంత్రము చుట్టము, 

(్ర య్ టిట్ కార్నా (హి పళువులనుతో 
లుట్ర= (ట చెచేయాద స స్పైనుక కణము, 

త్రయో టిట్ కారీ (హి) పశువులనుతోలం 

జ. - మతిం 
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లాట్కకో ధ, జాడ, వెదకుట. 

(ఎ వాట్ టటోల్నా (హీ పుడుకుట, తడవు 
లాడుట, జేవ్రలాడుట్ర క్ష | 

యజూచుట్కపరీవీ ౦చుట్ట 

టక టటోల్వాం(హీ) అంచనగా ఊహిం 

చీ ఊఉ గ్జామించి, 

టాటో టొట్టీ (హి. శ్రీ) శడక,దడి,పెండెము 
అడ్డము, మరుగుదొడ్డి. (౮ (దు _డ్_జానా 

(హ్రీ చెంబుపట్టుకపోవుట్స మరుగుది "డ్డికి 

పోవుట, (మాను, 

(ట్ టటియా (హీి సెంజెము, చిన్నతడక ; 

తూల టటీకి (హి. క్రి) పిల్లలాడుకొనుగిలక్క 
ఒక పిట్టు షిలక పండు, 

(య టుచ్చూ(హ్. పు తుచ్చుడ్యు పలవు తులు 

వు నమా. (ధ్వన్యనుక క రణము, 
ల! 

ప్ భీ టఖ్ టిఖ్ (హి)గుజ్జమునుతోలు 

యు టఖ్నా (హా.ఫు) చీలమండ, 

క్ టిజ్ఞా(హీ.పు) జట్టిమిడత్స మిడత్సజ 
కి బక్క నివాడు, 

ఆోటిడ్డి(హి. శ్రీ )మిడళలు, లీల మోంద 

ల్ (హి.పు),మివతలదండు్కు నొక ృమైన్యము , 

నే టర్. (హి. పుగోండింప్తుకప్పయరపు; క్ట 

ముపండుగ్యవదర్తుజంబాలు. గే ఎే-టర్ 

[వ సణగుగొణుగ్యువదరు. 

౮ -టరానా(హి నొణుగుట్కనణ 

గుట్టు వడరుట్క ఏడ్చుట్క అల్లరిచేయుట. 

న్ టక్షై (హి వాచాలుడు, వదరుబోతు ప 
రుషా పి ఎడేంచాలమార్సి పలవ మషోక్రిర్మి 
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్ టుక్హై (హి.పఫు) కణము గింజ్యఆటనిధా 

న్యముు'సజ్జ్ఞలు వెం1వి 

౮%. టక్టానా (హీ) వదరుట,నొణుగుట్కప 
రువుములాడుట్స పోకిరితనముకేయుక. 

ఎమ్ టర్ ఖల్ (హి.ఫు) తొత్తులంజెె 

తర లాలు 

౮6 ఖే టర్కా నా(హీ) జరపుట, తష ప సక 

మివ వేయుట. 

లే టల్జూ (హి.పు) కప్ప; లకరాట్నమ్యు 
(మంటిగిన్నై వెతోలుపొదిగినది) 

వనే టిసర్ (హి.పుదసల్వుపట్టు... (జాగు. 
ముర యిసీమసర్. (హీ. క్ర్ర్రీఆలస్యమ్ము 

దే ట్రలోయి (యనే -టస్ సేమస్నహోీనా 

(హ్) కదలక మెదలకయుండుట్కనిశ్చలము 

"గా నుండుట (పోటు. 

అయుత టసక్ (హీ. శ్రీ ]నొప్పితీపుసలుపు, 
యువో టసక్నా (హి) అల్దాడుట్కకదలుట, 

"మెదలుట్టసటుపుట్క తీయుట. 

(యయుశే టుసక్నా (హి) నిట్టూర్పువిడుచుట్క 
ఏడ్పుట్ట అంగలార్చుట. 

బ్రో టసక్ (హీ. శ్రీ) పోకిరకనమ్యుజు;డమ. 
నూ టనస్వే (హి.పు) నీలిఏడ్పు కపటపు 

కన్నీరు. 

(ల) టక్ (హిషక్రీ )) దృష్టి, మయాపుం 

యీ టుక్ (హి) రివంత్కరవంత శేపు, 

6 టకా (హి.పుదుగ్దాని, రూకలు, ద్రవ్యము, 

(563 టికానా (హి) నిలువుట్క ఆపుటఊక 

గొనుట;ఆనుట, మోటించుట్ట ఆంటించుట. 

ఎ (య టికావ్ (హిదృఢక్వము, గట్టితనమ్యుడూ 

నిక్కి స్రావరము ;ఆటునట్ర్రై చాలా కాలముడాం 
డుసట్టి. 

యకతయకోటికట్ (ఇం. త కలవ తన, తిక్క 

వు! టిక్ టికీ (హి శ్రీ త) ప ఉరి 

_ మిచూపు,శిప్పవేయక చూచుట దృష్టి. 

త! టక్కర్. (హీ, శ్రీం) సమాఖాూాతముు తా 

కుడు పోటు, పోటి (జుమా 

తాకుడుతినుట.( | (5 యసామార్నా (మీ) 

ఎదిరించుట్ట తాకుట. (రొ. 

మా టిక్క_ర్ -టిక్కడ్ (హి. శ్రీ లావు 

౮యటక్ రానా (హీి డీకొనుట్ట్స తౌకుట, 

కొట్టుకో నుట, బేవులాడుటు. 

మం టుక్ 'డా(హీ. పుతుసక్కముక్కపొలు్క 

కబళము. [యప-టుక్కడ్ గదా (ఊఉ) 

బిచ్చగాడుమాధవళ రుడు. 
ఆ టుక్డీ (హి. స్త్రీ జట్టి సంసుమ్యు 

గుంపు;మంద్య చూడు. [౫ 
అనో టిక్ (ఇం.ఫ్రు పశ్ళుసుంకముం 

(టిలో టుక్సా (హి) రవంత కొంచము. 

ఎయుయమో టక్సాల్ (హి.త్ర్రీ) టంకళాల్యని 
వ్య_కాలు రూపాయలు “నెం1 నాకాను 

లువేయుచోటు. 

టి టామీ టక్సాలీ (హి.పు)ు చైష్కికుడు, 
ఉం౦ంక'సాలదారుడు స్వచ్శయమెన 

గానో టిక్లీ (హి.త్త్ర్రీపాపటబొట్టు తిలక 

మ్యుభిళ్ల . 

(ర. టశ్న (హీ) కుట్టబడుట,  జకయగు 
య టిక్నా (హి) నిలుచుట్కఅగుట, తాళు 

తృఆటుట ఉండుట, (కాచప్పుడు, 

వీ టికోర్ (హీ, త్ర) తాకు దెబ్బ డం 

శ్ వమ టకోర్ (హి.పు కాపుడు,పిండికట్టు 

1 ఏయమటకోరా. (హి,ప్రు డంకాదెబ్బలేక 
చప్వుడు, 

1 ఆరటికోరా (హి.ప్రుమామిడి(కసిగాయ్య 
మిటుట. కొట్టుట (ట్టుట, 

త్యయక టికోర్నా (హి) శాచుటు ఆవిరి ప 

_ఖానా(హా) 

(ట, జం. పడుట, 
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1 టిల్లా (ప్రొ దెబ్బ, తాకుడుపోటు. 
(6) టలానా (హీ) తప్పించుట్టతొలగించు 

ట్వ జరపుట్వ దాటించుట్వ మాయముబే 

యుట. (చూడు (౮౮) 

ఉయ్ టిల్టిలానా(హి) కడుపువాగుట, 
(యో టులక్నా (హీ (పాకులాడుట్స -చ 

మణ, ఠాలల, (టుట్స జయగుట్క 

ఆలో టఉల్నా (హా) తొలగుటృతప్పుట్ట దా 

(6 టిల్యా (హీంఫు) బుకుపు (గల) కజ్ఞ, 

నంకరక స్పై మంగలికత్తి; ముఖస్తో త్రము 

వామనుడు పొట్టివాడు, 

(ల టిన్మూ (హ్రిపొట్టివాడ్యు దుర్చలుడు, 

అత (4 టిమాక్. (హీ.పు) ఆనంబరము, వె 
భవము. 

రే టమ్టమ్ (ఇం.ఫు) కుడుము, 

రంలో టిమ్టిమానా (హి మిణుకులా 
డుట్క మిసిమింతలుపడుట, వెల వెంచారట, 

యతి (యయ టికటిమావాట్ (హి. (క్ర్ర్రీమి 
ణుకుమిణుకు, మిసిమింక లు, 

హలో టమ్కీ (పి 

లో ఉక్ హివు ట 6సకునిధ్వన్వి గర్వము 
వీచము. 

ల్యాల్లా టన్ టక (హి,ప్రు' ణగ (చప్పుడు 
$ జా (ఇ0,పు) తగరముత %రమువూపీనశే 

“ కులేకదానితో బేసీసడలి లేకపాక, బై క 
“తే టున్నా (హి,పు) తొడికు. 
(౮ టుటా (హి.పు) జగడము-పీకులాట, 

పో%ాట్క వివాదము. (తొంటవాడు, 

(యల్ టుంటా (హి.పు) మొండిబేతివాడు, 
యు టంటనానా (హి సుతికలుపుట; 

గణగణలాడించుట్టవాయించుట, 

జో ష్ (హి) సిద్దము, ఆయిత్తము, 

జ్ర టంచ్ (హీ) అత్యల్బనమ్సురవంత, 

“ఆ్రీ) కుకుము. 

వాట్ట ఫైర్ 

చేతే. టుండ్ (హీ,పు) మొండికొమ్ముతుండె 

ము "మొండిచేయి. 

టం టుండజా (హ్ -వెంండిచేతివాడు. 

పాలే టుండీ (హీ నాభి బొడ్డు; దండ; 

మొండిచేతియాడుదె, 

ఎఖ్లీయితే టంజేల్ (హి,పు) శ్రా గారము 

యొక్క_అధికార్వి పెద్దకూలి. 

) ర టంకార్ (హి..క్రీ) టం కారము 

వింటినారియొక్క_ధ్వని. (చుట, 
౮, రో టఉంకార్నా (హ్రీ వామిుం-ిచోూో 

టనోంవత. టంగ్-టంగ్ డీ (హీ.స్ర్రీ) 
(హీ) చూడు. వటి 

(ఏ క టుంగార్నా (హి్రిపంగ్లు వెం! కో 

యుళట్కు తుంచుట, తెంచుట, (డుట,. 

(రపటంగ్నా (హ్రివేలాడుట, (వేలాడబ 
(స తే టన్హియా (హి.పు) మంత్రగా 

డుకట్టుబోతు. 

(ఖ్ టోవా(హి.పు) కూర్పు, కుట్టు. 
ర్ ఖో టోప్ (హి.పు) 

మూస; కప్పు; కుట్టు; శిర స్తాణమ్యు అంగు 

ల తాణము; మోసము, టక్కు, 

నవిసెన; పెద్దటోపి; 

(ఖీ టోపా (హి,పుు ఇెవులకున్తాయి; క 

(వేయుట. 

(టు స్ట్ టోప్నా (హి) చేతితోవిత్తుట్క మొల 

ట్టు,కకూర్చు, 

ఖీ టోశీ (హింస త) తోప్వితోప్వి కెంకి; 

తొపారములేక కండ్ధగంకృ్యకివటముు తు పొ 

కివూవు. 
యూ టూట్ (హీ. శ్రీ) పగుల్కు (వయ్య, 

విమగుట; శీర్షిక అంచున్నవాసినది; లోప 

సూరణము. 

(ర్వ టూటా (హ్రిభన్న మైన భంగమైన, 
పగిలిన్మవిరిగిన్స వెడినృవిసికిన ఆల సిన, 



౮ 

టం టోటా (హి,ఫు) యొండీవత్తి కౌలిన 
వత్సి వెదురుతుంట; దీపపుకొడ్తితుపాక్షి 
తోటము, దండుగ, నష్టము, తుట్టి 

వే ఖో టోట్ థూ (హ్రీ బెల్లగువ్వు నంజా 

యమ్త్యంటోట్క్యా (హీివు) మంత్రము, 
యిం(క్రమ్ము(ప్రమోనము రక్ష కేక, 

క్ య న న తోతెతూ టోట్ కేహాయీ (హి, క్రీ) 
మంక్ర్గ త్తెకట్టుబోకుయాడుది గారడిది. 

యయ టూళట్న్యా (హీ విముగట్ట్క పగులు 
ట్ మైబకుట్స తకుట్స నష్ట్రపడుట్క దిగు 
టృపకుట్క వీడ్పోవుట్కభంళఛమగుట్క రిక్త 
దడశట, (తుచ్చము, 

టే టోరా. (హీ. ప) సజ్టైపొట్టైవికారణు;, న 
[సం టోడా (హీ.ప్ప) బిసవు బద్ద్రబినియు 
టై వేసినబద్ద, పెండెబప్ట, - 

ఆటో టోడీ(హి. క్రీ) తోడిరాళము. 
(యో టూసా (హి,పు) జ్లెనుకాయిు కా 

యిఎచ్చు ఈ నె తొ డీమునార్వ అంకురము, 

తలో టూసీ (హీంత్ర్ర్రీ మొ. 

అన్ న టోక్ (హి. శ్రీ) దృష్టిదోపము; 

(ము తువకం 

ర్వంంయథో టూక్-టూ కా (హింప్రు ఖండ 
లో 

ఆటంక ము, ఆడ్జా, 

త్ే, (కొప్పెర. 

యయ టోక్నా (హి,ప్రు గంగాళము 

(టయ్యటో క్నా (హీ) అడ్డ వెట్టుటు అఫుట, 

నిలుపుట ఆటంక పెట్టుట ఎచ్బ్చరించుట 

అడుగుట్ట మల్లచరచుట్ట దృష్టి పెట్టుట, 

మత్సరించుట. (ము పన్ను, 

ఫో టోల్ (ఇం.పు.తీరువ, తెరువు, సుంక 

త్ర టూల్. (ఇంపు ఒక నేతబట్టం 

క్షేర్ర0 ఇ 
శో 

3 టోలా (హి.ప్రువాడృవీధి (గామథాగ 
మ్యు మొట్టి కార అశాతిలేక ఇటుకతునక, 

టాటో టోల్రీ (హి. శ్రీ) జజ్రి సంసుమ్యు పొ 

టుకులమేళ ము, ఛాపరాయి్యిి బండ, 

ఖో టూమ్ (హి,ప్రు), భూవణము్ము ఆలంకా 

రము సాగ సుళళ్సె, భాగ్యశాలి జాణ. 

యో టోనా (హి.పు) మర్శత్రము, యంత్ర 

ము వెండ్లిపాట్టు తడవుట్క పుడుకుట. 

) ధలాటోచేచాజ్ (ఊఉ) కట్టు 

బోతు, (తీముక్కు. 

యత టోంట్ (హింటక్ర్రీ) చుంచునవ్చు జ్ర 

యో టోంటా (హీ,పు) పెట్లదిమ్మె; "వదు 

(వానికొమ్ముూ తూము. 
టో టోంటీ (హా, శ్రీ) వెంబు “వెర్యి 

టనే టే టోండీ (హి. ్యక్ర్రీ) బొడ్డు మొన, 
టో[లీఫో టోన్ వోయీా (హింత్ర్రీ చూ 

డు _ేర్యయో్రో 
రో టోవా(హి. క్రీ) జేవుళాట, పుడుకుట, 

తడవుట; జేరు జాడ. 

(షల్ టోబొనా. (హీ) తడవుట్స ేవులా 

డుట్క వెదకుట జావతీ యుట. 
ఫో టోయీ (హి.,క్ర్రీ) వెదురుపిడి లేక 

నణప్పుతుంటు 

రుస పు, 

(జ తా (హీ.పు,తాయ్యి సాయి, 

మై[జ్ర కాట్. (హి.పు) వెదురుకొయ్యలచ 

ట్రమ్చు పటాటోపమ్మువీ జము! వాని మెట్లు 

రా గానుసారము ఏర్పరచుకట్క సన్నాహా 

ము_వైభవమ్ము _బైఖర్హి తెలి, శయ్య రీవ్కి 

రీత్కివయినమ్ము విలాసమ్ముడౌలు, ₹ెత్పు 

క్యము, 'సంభమము ఆంగవిన్యాసముం 

/ (శై కాటర్. (హి.బ్ట్రు వెదురుచట్టము; 
తడకకోళ్లగసూడుు పొరావతమ్ము కపోత 
వాలీక, 



వ్రీ్ర0 

జో (న వాఠా (హీంఫు) కళుదము ఎద్దు 

మూపురముం 

1036 వాడా (హ్రీ బలిష్టమైన, 

బలినసిన్ననిలువబడిన్న దిట్టమైన, 

ల్ శాకుర్ (హీ.పు) స్వామి, యజమా 

న్కి అధికారి పెద్ద భూస్వామి దేవుడు; 

విగ్రహము ధనవంతుడు; గారవనామమా, 

ల్ కాల్ (హిం) నిదద్యోగమ్ము ఆట 
విడుప్పు సెలవు పని లేమి తీరక, 

టఎ(శీ కాలీ (హీ) పనిలేన్సి నిరుద్యోగుడై 
నృ పనికిమాలిన, (కుపాకిచప్పుడం, 

లో అాం (హి,క్ర్రీ) ధన్ అనుచప్పుడు, 

(యి (శ్రీ శాంస్నా (హీ) [కుక్కుట్కకూరుట, 
(గుచ్చుట్కళొప్పిం చుటు, 

(శ్రీ శాన్న్హా (హీ) దృశపరచుకొనుట్క 
మనోనిశళ్చయముబేసికొనుట. 

ఎ] (టీ శాతాం (హి. శ) స్థానము ఉనిక 
పట్టునివాసమ్వుస్టలము, స్తాయి. 
న నక 

(సతో రప్పా (హి.ఫు) ముద్రఆచ్చు, మాస్క 
అచ్చువోయుయంత్రము, సరిశాఅొంచు (వె 

డలుపొటిది). 

(టో ఠప్ నా (హి) ము దించుట అచ్చుపో 

యుట్క ఫోతపోయుటు నా శోములుచేయుట, 

ఆజ కట్ (పాంపు) ఒక్డుతీరమ్యు గుంపు, 
సమావాము; రేవు, 

నలా యటీ క్తాశట్టాహీ.పు)పరిహాసము, 

వే7ాకోళ మ్కుఎకంతాళ్ళి పరియాచకమ్మున 
వ్వులాట్ట వెక్కి 505. 

త యంకు.౮ తంట! (పస-టాడానా. 

క ర్నా-ల గానా-మార్నా (హ్రిపరిహిసము 

వేయుట ఎకసక్కెములాడుట్టపరియాచక 

ములాడుట్ట ఎగతాళి చేయుట. క్ టో 

ఠశ్హ్రేవాజ్ (ఊఉ) పరిహాసకుడు పరియా-ద. 

కమలాడువాడు, _బ)(ధప్యనో కక్షుబాజీ 
(ఊఉ) పరిహాసముపరియా-దక ములాడుటం 

టాఖోటై కట్టర్ కట్టర్ (హి.పుకాయ్య 
చట్టము పెండె వాసము. 

ఎట కట్టర్ (హి.త్ర్ర్రీ) చలి,శీతమ్మువలి, 

రో 8ట్ రానా" (హి) చలిజేనీలుగుట్క 

తిమ్మిరిపట్టుటుజడమగుట్ట మొద్దుపారుట, 

నీలు ఫ*ం,కొరడువాకట, 

(యయ. కటక్నా (హిమాన్సడంట్పది(నృమ 
'జెందుట్టుబి మ్మెరఫోవుట, లే చృపడినిలబుదు 

ఉం, కలవర పడుట, వెనకముం దాడుట. 

ట్ట గ] ఠటోశ్ (హీ.ప్రు పరిహాసకుజ్కు న 
వ్వులబండ్కి బోస్య గాడు. 

టాకీ రటోలీ (హి. క్రీ) పరిసొసమ్ముపరి 

యాచకమ్ము హాస్యము. 

తేజో రక్ (హి.వు) గుంపు, సమూహము, 
సో ఠకేరా (పాంఫు) కంచరవాడు జొ 

న్న మెొ॥ వానికజ్జలేకగం క. 

కహి ఠళ్ఞూ (హీ.పు) వెన్నెముక గాలిపడగ 

రుక్క_ వెన్ను బద్ద నిలు వుబద్ద నః 

ఏట కుడ్డీ (హిం్త్రీ) గద్దువ పేలాలు గాని 

ంటీ కర్ (హిట్ర్రీ) శీళమృుచలి. 

న్ ఠజ్ఞైా (హీంపు ఘాటులేనిసారాయిిక 

భమ్యు అంగిబొంబె్వెప చ్చియిటుకృఒక విధమై 

నచెప్పూ, (పేరుట, 

( రో 8ర్నా (హీ) వలిపట్టుట్క బలిపుట్టుట; 

లతో రస్ (హి గట్టి, బోలుగాన్వినిండియు 

న్న్రస్టరయైనదృథ మైన; బర్వువైన; చుయ్యి 

మనుళబ్దమృు హఠమ్యు (మోత చేనితాపాయిః. 

యుద కస్సా. (హి.ప్రు గర్వమృుఆడంబరము, 
ము[ద్రుఅ చ్చుమాూాస, 

అటే. లుట్రో కుసాకున్ (హీ) క్రిక్కిరిసినం 



క్ బం1 గ ల 

రయి ఠుసానా (హీ కూర౦ంచుట, 

యముడ్రకీరయిజ ఠసక్-ఠస్ కా (హిత) 

ఆడంబరము పటాటోపమ్యు దద్దు దగ్డు 
వప్పూడు, 

(యుత రసక్నా (హ్రిపకలుట, (ర్బుట. 

(యు కుసక్నా (హిఏడ్పుట, ఆ౦ంళలా 
2 

సమగ. రుస్నా (పా) పటుకి (టుర్ణనే ష(హీిిప మ్టాటు, (క్రిక్కిా-రియు 

ట్క నిండుట్కకూరబడుట, 

టాకో కన్ని (హి. ్ర్రీ 
&కు ఇరకాటము, 

(యిక భుస్ వానా (హ్రీ (కుక్కుట), కూ 

రించుట్ట, పట్టించు పట. 

స్ట్ ది మ్మెస, సమ్మె 

(6జీ కికానా (హీ స్థాయి, నివాసము, జా 

డృ మైవిలాసము, దిక్కు, -మేర.అంత్కు ఆశ్ర 

యమ్సు నమ శ్రిేము, బరువసము 

(యో 8క్రా (హి బోక్కి పెంక్కు చిల్ల 

పెంకు, 

౮తతైై కుక్రానా (హి) య. 

టోసోలే ఠక్ రానీ (హింట్త్ట్ర్ర) యజమాను 

రాల్కు బేవతేం 

తోహోటే రక్ రాయా (హీ. శ్రీ) స్వామ్య 

మ్ఫు అధికారము, గెరవమ్ము. బేవల్వము. 

(యే కున్నా (హ్రీ కొట్టబడుట, దెబ్బలు 

తినుట. 

బవడ్ర రుక్కూూ. (హింపు 

(యై కుక్వానా (హీ) కొట్టించుట. 

య ఠగ్ (హి.పు టక్కరి లెళవాటుూగా 

డు దొంగ్య మోసగాడు, 

ఎక్కు ఠగానా (హ్రిమోసపోవుటు మోస 

పోవునట్టుచేయుట. 

టో క్క థ-గాయిా (హింత్రీ 

తనము మోసము ఉక్కు. = 

(మించ-గాడు, 

కొట్టువాడు 

) దోపిడిదొంగ 

(లించుకు, 

నల ఠశ్నా(హి్రి మోసమువేయుట, దొంగ 

బారత్ రగ్నీ (పాంర్ర్రీ) మోసగ త్తే, తెరవా 

టుగత్తె దొంగపి, 

(దర్మో రగియా (పా. పుమోసాడుం 

లల టహాల్ (హి స్రీ) పరిచర్య్యకొలువు; 

తిరుగాడుట; తిర్దాట నిర్రమనమ్యు; 

యు ఉట-”గాడా) వడలిపోవుట్కు 

తర్టట్ట నిర్షమించుట, 

తంల టహలానా (హి పంపుట్స తికుగా 

డించుట్స (తిప్పుట్సై అంపక మువేయుటః 

గ్రే టవాళ్నా (హీ) తిరాడుట్క విహ 

రించుట,తర్లుట్టు పోవుట, 

లీ టహల్నీ (హి, ,క్ర్రి) పనికత్సై దా సీం 

॥ పీ టహాల్యా (హి, ఫు పశిచారకుడు3 

సేవకుడు. 

జే కిలియా(హీ, స్త్రీ) ముంత పిడత. 
| పాటే ళుమ్ రా (హీ) పొట్టి ; చిన్న, (డుగుం 

యాటో శ్రుమ్రీ (హింస) వన్న పొట్ట ను 

యయంశ్రే కుమక్. (హీ. శ్రీ) ఒయారమ్సుకులు 
క్యు ససియలం. 

కండ ఈమ్కా (హీ పొట్టిచిన్నం 

(1యుడ్లో రుమక్నా (హి)కులుకుట్క ఒయారము 
_ చూపుట, (లాగుట, 

ట్రయంటే కుమ్కీ (హిం్యస్ర్రీ) చివుకుచివుకున 

(ట్ర టవానా (హీ.పు)ు కాఖ, వెద్దద్దొమ్మ. 

న్ా థన్నాా (హ్రీ స్థిరమగుట్కద ఎకపడుట, 

నిశ్చితమగుట, 

యయ ఠనాక్ (హి.ఫు) టింగుటంగుమను 
చప్పుడు గణగణ,(మోఠరురావము. 

మెట్ కంక్ (హి 
నాం 

శ న్ రన్ ఠన్- (వ. గణగణ వప్పు 

ఎలో లజాగోపాల్ (హి 

కుంకుడు సూన్యము. 

ఫు) మోడు వెంరడ్యు-నెం 



(ఏం భం న్ 

మ కాం రకొఠనానా (హ్రీ గణగణలా 

డించుకి. 

చేసో ఠకడ్ (హీ హి శ్రీ) శీతలమ్సు-చల్లదనము, 
కా గ. (హీ శీతలమెన్క చల్లి; నిమ్మ 

₹ మెస్కనెన శ్రితిగల్వక ఠినప్పాదయు జైనచ 
బారిన చల్లపడినసహనముగల్వ గంఖీరమెన; 
దయిగల్వనిశ్చల మైన: ఓచారిన కోపము 
ల్లారిన్క తాప పమాతీరినృనిన్టవమైన, జడ మై మైన, 

య ఎప -కర్నా (హీ).దల్గార్నుట;ఓ 

దార్బుట్కఊరడించుట (వ పనే 
నా (హా న 

టో టీ ఠంజాయిా (హి. త) 2ెత్యో 
స కే ,చలువమందు ఫంజాయి(దమ్ము) 

ఖి ఇవ్ 

అత లది ఠండక్ (హి, శ్రీ) శీతలమ్సు చల్ల 

దనమృుళాంతి నెమ్మతి. 

ఆరాలో కండీ(హి|) చల్లని 
టక్షము (చల్లనమ్మువారు) 

అ లు బ్రమేటై-సాన్ హి నిట్టూర్పు. 

అయుత ఠినక్ (హి శ్రీ? నిట్టూర్పు, వెక్కుు 
చిశాలంగం (యించుట,. 

కట్ట రకాశానా (హీ) “నా చెముల్య మో 

టో ఠినక్నా (హిిగునియుట్స ఏడు సట, 

మూలంగుతో ఏడ్పుట, వెకి .,. ఏడ్బుట. 

శీతల మెన్వనో భి 

యజే- ఎ యయమయ్య్ ఠం గ్హా-కంన్న (హీ్,పొ 

టి సడ్డుకురుచ. 

తోటే ఉపవానీ (హి.తై త్రీ) కొ మ్య;రెమ్మ+ 

ద్పెబ్ట కట్ (షి) మూంఢండుు మోటువాడు. 

ఫూలే కౌర్ (హీ. త) స్థానము ఎనివాసమ్ను 

జాడృచోట, (క్కు పథ్నిము కై, 

శ టే కి థోర్ హింత్ర) చుంచువుః వష 

ట్ సూ  బ్రోడ్తీ (హింత్త్రీ) గద్దువుగడ్డము, 
లో (| థోస్ (హిగ ట్రిబోలుగాన్విమోటు, 

యమొద్దుఘునమెసం. 

వ0కి 
కే సభై 

(డో తోసా (హి) బొటనవేలు తెడ్డు(అే 
దనుట) మొండి వేలుచూపుట. 

(ట్యూడ్రో కోస్తా (హీ) కారుట, (కుక్కు 

టినింపుట. (డుపు-వివాట్లు. 

ర ఠోకా (హీ నెట్టు,.దొబ్బుపోటు-పొ 

నో శోకర్. (హీ. క్ర) నడక లోఠడచా 
టు,తన్ను , బెబ్బ, కాలుతడబాటు) కాలి త 

కుడు కాలు బేనికై నకొట్టుకొనుట€, కాలుకు 
తగులురాయి మొ! ఒకఏిధ మైనచెప్పు. 

శ్చ (కయంఉ ఖానా (హీ). కాలుకడబ 

డట నస్ట్రపడుట.(ట్వి(0,త్యడ--మార్నా 

(హీ) తన్నుట, 

(ప్కద్రుం య టే థో కర్ష-కోంక్నా (హీ 

కొట్టుట బాదుట, దంచుట, మొళ్తుట్క-ళ రు 
చుట్టు వ్యాబ్యాముబే శాదముట న్ ్రకొట్ట్తుట, 

న ఫారో ఠోంస్నా (హి కూూరుట్స( కుక్కు 

ట, చొగనొట్టుట గన దోపుట. 

షో కట 1. మ గ. డ. చుట్టము 

క్కు పోటు. 

యంలో థోంగ్నా (హీ ముక్కుతోసా 

డుచుటు, 

(గర కియా (హీ.పుపొలిచే రదిన్నె, మేర 
ఎఖ్లిఫ ది యగ బై-ఆసనము, 

హలో శేసీహ్. స్రీ) దిమ్ము-బిరదు మాత, 

లతటి.యజ్యభై శేట్-శేన్ (హి స్వచ్ళ 
మెైన-చొక్క మైనాఅద్బ మైన అప్పటి మై 

స-బేసీ యమైన. 

౮6 3రానా (హీ) నిలుఫుట-ఆఫపుట,తీ 

ర్చుట.-తీరుమానముశేయుట; నిజపరచుట్సు 
ర స్టరపరచుట- తెంచుట. 

క్ ఫ్ 4ట వై రావ్ (హి,పు) నిలాక స. 

ఆపుదలృతీర్చు-తీరుమానము- ఏర్పా 



(ల భద్ర వైర్నా (హి) నిలచుట-అగుట-ఉఊం 
డుట- తాళుట-బనవేయుట, ఆటుట; దిగు 

ట్క తేరుట్క 'సహించుట్స నిశ్చయమగుట. 
వా ణి 

అతడో ఆస్ (హ్, త్రీ) పోటు టెబ్బ,(దొ 

బ్బు, తారకుడు, “నెట్టు. 

యడ్ల లేక్ (హింత్ర్రీ అన్వుఊక్క పోటి; 

కుప్ప చెప్పుమడిము అడుగు గోతము, బో 

'పొణము, 

అతడి కీక్(హీి) సర్పి బాగ్యు మంచిది; నిజ 
ము నిండు యోగ్యము చక్కు గా సరి 

"గానిజముగా, ని-డుూగావాగుగా, యో 

గ్యముగా న్యాయముగా ల్ యతి 

కర్నా (హి) సరిచేయుట, చక్కా జేయు 
టృసవరించుట్క శిక్షించుట కొట్టట. 

యట యాతో ఠీక్ ఠీక్ (మీ) సరిసరి ఆంత 

యుసరిాగా, 

కం శేశా (హింపు)ు అను ఊత, పోటి; కూ 
ల్కి అద్దె గుత్త, జట్టి మద్దేలవాయించు 

రత్తి (బొచ్చు. 

యూ్ాటే శీక్ రీ (హా. క్రీ) బోక్సి వెంక 

శ స ది కుకీ (హిఏఎస జ్ అయత యడం కకమ్రీక్ (హిసరిగ్కా కస్ట 
-నయగులుబేకుండ్క ఎచ్చుతేగ్గులు లేకుండ. 

౦ జ (ల 

ళ్ సడ కేక 

పదము. (ఓటి య్య లేనా (హి గుత్తగొ 
(హీ.పు) చూడు రజత ఆను 

నుట, జట్టిగొ నుట. | య్యవసద్రా- శ్రా 

డాక్ (హి. ప్ర)గుత్త దారుడు, జట్రి దారుడు 

ఆఅడితి దారుడు. 

జ శేలా (హి.పు దొబ్బు,నూకు మోబే 

తితో[క్రుమ్ములేకపొడుచుట్స నూకుడుబం 
డీ "నెట్టుడు బండి. 

గలే శేల్నాా (హి నూకుట్స నెట్టుట, 
(దొబ్బుట్ట మోచేత్యక్రుమ్ముట. 

తతత శేకీ (హింత్ర్రీ) గుబిలి గులిమి 
ఉండ్ప దిమ్ము బిరడం 

లీ038 అ= వి 

యే 
రేలా (హా. పు బడిత కద్దు, +శ్నను. 

(దలై శేంచ్నా (హీ) ఠింగణు పటి 

(నడ్డా! రేవా (వ్, ష్; ఉఊంగరపురాతి 

కుదురు, 

ను! ఉయ్యాాం (హ్రీిబుచ్చి, చిన్నబుడి 

బుడి; ఒకవిధమైనచిన్న చిలుక. 

వ్ ట్ర శీ మైయాలమైయా(హి.వుచిన్నగ 

మ. 

ల్ టీచా (హీ.పు) దిబ్బమిట్ల; 

ఆశోటీప్ (హీశ్ర్ర్రీఒత్తుడు, ఆదుముట ;కట్టుక 

మ్మ పత్రము, -ఏట్సి చుండి బరాతము; 

ఉఊచ్చస్వరము; బొంబె కళమః, ముడి; 

దండు ఊ త్తమన్వు ఉఊత్తరవాదమ్య్వు యా 

ది బొట్లు (సొమ్ము. లం ఆతో-టా 
వ్ వెభవము ఆడంబరమ్యు శృం-గా 

రమ్ము _వెఖరి, ఠీవ్మి నీటు, వ్రైమెకుగు, 

ట్య స. (హి ఒత్తుట్క అదుముట; 
వాయట; శేర్పుట; ఆలాపనచేయుటు, 

వ గుబ్బలి, 

త్ో "పేర్నా (హ్హ్ పిలాచుట్ట "శేకావేయు 

ట్క అరచుట్క పొడుట్ట కొ లముజరఫుట, 

1004 కర్వా (హింఫు) గుడుగుడియోక్క_ 
కొయ్యనాళ ము లేక గొట్టము ,నిలువుగొట్టము 

ఎల సేథ్ (హీ త్రీ) మెలిక్స వడి;గర్వ 
మ్మ పోకిరికనమువ; వంకృవంకర్య వంపు, 

మ్ మూస్థకే. 

స శుథా-ేుథ (పాొొవంక 

ర్మ త వంగిన్స విరుద్ధమైన; కోపపడి 
న మం మ 0! 'ప్రతికూలమెన, 
( ను హ్ (హి వంకరటింకర్మ 

స న్ (హి వ(కత. 

సబ తు (హి) పల 

భక్ (హి వా సమాన 



వ యో టీడ్తీ (పాం్య్రీ 

యశో టీస్ (హస్త) సలుపుతీపునొవ్పీ; 
॥ ణ్ 

పోటు, కుష్టు. ట్యి0ం _ఎట్రోమార్నా 
(హ్రీ పోట్లుపొడంచుట, సలుఫుటం 

ఖో టేనూ (హింపుుమోదుగు (ఫువ్వుుదస 

శానాటియాడువారియాట, యూ కేగింపు 

వలీ పేక్ (పాత్ర్రీ) అన్నుపోట్సి ఆశ్రయ 

మ్యు వార్చానమ్యు బరువసముు గె రవము; 

(ప్రఖ్యాతి పల్లవి, 

యో టీక్ (హి.పుశిఖు కొప్పు 

రు టీకా (హీ,ఫు) టీక వాిఖ్యానమ్యు 

తిలకమ్సు బొట్టు (సొమ్ము) టీకాలు, 
లతో సకన్ (హి.పు ఊఠ్క అఆన్కుసవో 

యము, (మోటుట్స ఊతగొనుట. 

(ఫో పేశ్నా (పా) అనుకొనుట, మో పుట) 

టన కేలా (హింపు) చూడు. ట్య 
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శన పేమ్ (హి, శ్రీ) దీపపుకొడి (వత్తికొ 

సు, కాలి నల్లబడినదీప పువత్సికొన, 

లో టీన్ (ఇంచూడు త్రో 

తట్ పేంట్. (హి.పు)ు వత్తికాయ; 
కంటిగుడ్డు. 

| వలో "పేంట్వా (హింపు గొంతు, బొండు 

గ గొంతుపీక్క శ్వాసనాళ ము, 

లో టో "పేంపేం (హిత) చిలుకపలు 

ణుగుట, | పేలుట. (డిిగిడ్డ, చిన్న, 

సో స్తీ (హి, ్ రీ) జక సంకర జూ తిక్షో 

(నంత! సేవ్ కేవా (హి) అలవాటు, 

వాడుక; జాతక మృుజనస్మపతిక = 

1 కేళ్లో (హి.వు) పివాహవిధ్ధి పెండ్లి 

"పెంద్దిబహుమొానమ్ముపండు*, పబ్బము. 

నాటానానాకనా నాననా నానా నవలా ననన 

ఈ 'నే (అశ్ర్రీ) ఇదిఅరల్బీ వర్ణమాలలో 

నాలుగవయతృరమ్సు ఫారసీలో అయిదవది, 
ఉరుదూలోఆరవది, (ర్మ) వర్ణసాంఖ్య 

ములో దీనిసంఖ్య ఆయిదునూర్దు , 

యా పానిక్ (అ)ఆఖండమ్సు సాంతము; 

సిద్ధాంతమ్యు స్థిరమృ ఈాఢితమ్సు దృశము, 
నిజపరపబడిన్వ ధృవనతు.త్రము, 

యు యట్గథో- జంగ్ (పొ) యుధి 
సరద యుూద్దమునందు వెనుకతీయని వా 

డు (ప్రత యట (ఎ_కర్నా (ఊఉ) నిజప 

రచుట )సీర్లాంతము బేయుట దృథఢపరచుట. 

శా 

ఉతర సాన్ (అ) (ప్రకాశమానమగ్యు కాం 
తగల, 

(ప్ర) 
యిలలో సాలిన్ (ఆవు) యూడవవాకు; 

మధ్యస్థుశు; ఫంచాయతిదారుడు మూడ 

వదిిలయ ధయ (6- విల్ క్లైర్ (అపు) 
నిష్పమపాతిరైన మధ్యవ_ర్షి, 

లంట యాం ఆ--నామ(అ.,పుు పంచాయి 

తవ ల న న ల ఎ) 

ఎంటో సాలిస (అట నీ) మ ధ్యస్థురాలు, 

మూడేవది. 

టిటో సాలిసీ (అక్ర) మాధ్య స్తము, 

పంచాయితి. జ 

బోలో సానీ (అపు ఈడు, వోడు జర 
'3ండవుద్వితీయమృుతుల్యము, సమానము. 

శాలి సానియా (అ.ఫుద్వితీ యము; శతృణము, 



తి ళ్ 

యి ళా 

య(ీ సవాక్ (అ.ఫు) స్టిరక్వమ్మ దృఢ 
త్వమూ ఆ చలత, (లేఖనము,(వ్రాత. 

యీ సబొత్. (అ, శ్రీ) అచ్చు, ముద్ర; 

యో సుబూక్. (ఆ.ఫవు) సిద్ధాంతము స్థిర 
త్వము; దృష్టాంతము నిదర్శనము; (పనూ 

ఇమ్ము సాకమ్యుము. 

య్య సర్వత్. (అ. క్రీ) భాన్యమృుసంప 

ద్వ అధి కారము, మాన్యత, 

తూ సీ (ఆఫు) భూమిక్రిందనున్నృపాతా 
భమ్ము అడుగ్కు [క్రిందిమన్ను తడిమన్ను,. 

న్ ల సునైయా (అపు క త్తి కానకు[త్రము; 

ఉత్తమ మెన ఉన్నత మైన, 

3న ధ్లల- జూవ్ (పొ) ఉన్నతపదవి 
నల్పు ఉత్తమపవవిగల్క ఖఘునతగల 

యల సఒలబ్ (అపు) గుంటనక్క. 
ప్రాణా సలటలబ్ మిస్రీ(అ. శ్రీ) సా 

లామ్మిస్రియను మందుడినుసు. 

య యమో సశాలక్ (అ. శ్రీ) భారము 

బరువు: అజీర్ణము మందము. 

౯ జీన్ (అ. శ్రీ) జ కారము-ఇదిఊ కదూవర్ల 
మాలలో నేడవయి కు, రము అరబ్బీలే నారవ 

ది ఫొరసీలేనెదవది (యు!) వర్ణమాల 
లోమాడఅనుసంఖ్యకుసంజ్ఞ క్ 

(ము జా (పాత్ర) స్థలమ్ము చోటుషస్థానము. 

(య్యైయ్లాపజా (పొ అందందు, అంతట: 

'ప్రతివోట. (వల్ల (చ్చు. బేజా (పా) 

లు గ్ (లీ ల _జథూర్ (పా మరుగుదొడ్డి, 

"స 

లాస్తలములు;(క మా[కములుు సాధక బొధకము 
0 
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లా సక్ల్(అ.వు) బరువు ఫభారతిచోలుజ్ 

రము మాంద్యము, 

ఆశతో సక్షీల్ (అ) భారమైన) బర్నువైన 
ఆజీగ్గ కారియైన జీ ర్ణముకానిం (శస్థుడుం 

యి స్ (అపు) విశ్వాసపాత్రుడు, నమ్మే 

టై! 1 సలాసీ(అ) త్రిభుజము, మాడప్రక్క 

లుగల, (దవపాలుం 

యంసా సుల్న్ (అ,ఫు) తృతీయాంశమృుమూ 

యోయో సమానియ (ఆఅ.వు) సప్తరాశికమ్ము ఎ 
నమిది* 

భ్ సరల సమర్-స్మమ (అపు) ఫలము, 
బ్రో సమన్ (అ.ఫు) వెలృ్యక్రయము,మూ ల్య 

మా, (ఇం) ఆస్వోనపష(త్రిక్కపిలుపుచీటి. 

(3 సనా (ఆ.ఫు) (హోంస,స్తోతమ్యు పొగడ్త 

య స్రలేసవాబ్ (అ-ఫ్రుఫుణ్యమృుపుణ్యఫలము. 
యిబ్బీలే సవాబిక్ (ఆ. ఫు ధృవనత, త్రమలు, 

స్టరనకత్రములు. (స్రుమాః 

యివే సాబ్ (అ.ఫు) ఉడుప్రు దుస్తువ 

33౫ హౌర్ (అపు) వృవభమ్మువృవభరాళి, 

(జ్ర) 

బ్రా (యం నపీన్ (ప్రా ఉత్త్సగాధికార్కి 

తరువాతివాడు ౩ (0౮(య్సు --శమాజ్ (పా) 

చిశాసనమ్య్ము నమాజుశేయుటకు పరుచు 

కొను వస్త్రము. 

అ(ద జాబ్ (హి.పు నోటికట్టు మ్యుక్రైక 
ట్టునోటిచిక్కమ్యుఒకకసవు. 

ర్యా జాబిర్ (అపు) (క్రూరుడు ఆవ్యాయస్టు 

డుబలా త్క్కార్కిబలవంత పెట్టువాడు, 

(యి జాపా (హి.పు) (ప్రసవమ్సు (ప్రనూత్సి 

కానుపు, 



యు కా 
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యయ జాత్ (పా. శ్ర్ర్రీజాతమ్ముజననమ్వు'సం 

'తానము ఫజాత్సి కులమ్యుముడుప్రు వై వేద్యమృు 

=ఎవెఖరిప్రారబ్ధము. 

1, 3(యు జూత్ రా (పాంత్ర్రీ) జాకర, తీర్థమ్సు 
యా(త్రఊత్సవమ్సు పబ్బము, 

(క ఎటు జాత్ రీ (హి,ప్రు యాత్రికుడు, 

దుట్ను కాట్. (హింపు) ఊత్తరటేశప్రఒకజా 
తికాపుల్రుళూ(ద్రజాతివారు, 

శాయి జాక్ (హింపు ఛానుాస్తంభములేక 

వోల్కగానుగరోకలి. (ఫు చీర 

వా జాజమ్ (హి శ్రీ) ఆడ్జినరేకు పరు 

యు (యి బొచకీ (హి.ప్రుయాచకుడ్సు కా 

టిపాపడుు శవమువెంట చాయించుచు 

వచ్చువాడు, 

౨ఎఎ(ష్ణు జొదూ (పొ.వ్ర) మంత్రము కట్టు 

బోతువిద్య- ఎబె (యా-గర్. (పా,ఫు) 

మాంత్రికుడు కట్టుబోతు. బ్రశంం(య 
నగరీ పా, క్రీ) కట్టుబోతుతనమ్కుమంత 
విద్య, 

3౮ఎ(ష జాద (హి.ప్రు కాలిబాట. 

అఎలే(య్లు జాజివ్ (అ) ఆకర్షించుద్చి పీ 
ల్పునద్వి అద్దుకు కౌగికము, 

ఏటా జార్ (అపు ఇరగుపొరు క్పుపాకగు 
వాడు. (చీపురు, 

త కా జారీ (అ పవపించుచున్న, నడచు 

చున్న ఇెల్టుచున్న, సాగుచున్ను (ప్రస్తు 

తప్పుళఈ కాలపు. ( కాలము, 

లు జాడా (హింప్రు శీతమ్ము చలి చలి 

అవా యా జోనూస్ (అ,ప్రుచారుడు, దూ 

తృ వేగులవాడు, 

గా జానూసీ (ఆంత్ర) చేగుల్కు 

ఇవారత్వమ్సు జాడ; జాత్యము 

సాయి జాకడ్ (హింపు). నిలువు 'బేబదలు 
మంచిచెడ్డలు చూచుకొను నియవముతో 
కొనుట, 

ట్రూ యాత టు జాగ్ .-జాగరన్ (హి జా 

గరణము మపులుకొనియుండుట్టు జాగత్క 

“మెలకువ, 

టు జాగ్నాా (హి జాగరూకుడగుట్క 
-మేలుకొనుట్ట 'వేకుకొనియుండుట. 

సయ. జాగీర్ (పాత్ర) అ్యగహారము, 

మాన్యమృుసర్వ్యా(గ హారమ్సు, 5. స్ (డు 

- దార్ (పాంప్రు పాాఇిగాడ్కు అహారీ 

కుడ్యుమన్నీ డు, 
లయ జాల్. (హీ.ప్రు జూలమ్యుభల్య ఊరి; 

తడక్క జల్లి కంకలుగలద్వి మోసము 
శంకు. 

(ము జాలా (హి ఫు) పొదొట్టు పొర లేక 
వలు కంటిపొర వలబట్ల, 

జాయ జాలీ (హి. శ్రీ) అల్లిక వలబట్ట; 

చిక్క ము; జల్లి కంతలుగలది పుట్షినళిళు 

వువైనుండుమాయ్య తిరస్క_రిశ్సి ముఖవ 
(స్రుముం 

శయ జామ్ (పాపు) గన్ని కోర్సు దర్చణ 

ము అద్దము, ఆమంచి గ (ం-ఎ-సెవా 

త్ (పా.ఫు ఆరోగ్య వపకమ్ము ఒకరి 
యారోగ్యముకొర 3 సభలలోపానముజే 
యునీరు, వ సస, వా నిపాతం 

నా జామ్ (హి.ఫు) జాము (పహరమ్యువీజ 

మ్రుసం తానము, 

వం[యమ జామిచ్. (అ) ే5ినది, నట్టి సె సిద్ధశ 

బ్రముమూాలపదము, 

యో!లం (యు జామ్ దానీ(పా, స్రీ కరోటక 
ము బట్టల పె క్రై; పూలు వేసి నేసిశబట్ట. 

పాయా జామలఒ(అ.ఫు),సముదాయకమ్ము అం 

తయ్యుఆకేప.ము.సంవూర్హ ము,-సంఘీ భూత 

మ్ఫుబేర్చెనుం ఉదయిం ద్రయా-పెమన్ జిన్ 



(ఆఫు ముఖ్య(పార్థనాలయుమ్ము. పెద్ద 
మసీదు. 

ల్రా[యషా జామకొ (హీ.ఫు జేమిితోడ్యునే 
శేడుపండు లేక వెట్టు 

టాం యా జామూస్ (అ-ప్రుదున్నృ్క ఎనుము, 

౧ర(యి బామ (పా.పు) దుస్తుఉడుప్పు అంగ"ే 

కు అంగరాక , లేయంయ(య్షా-ఖాన (పా) 

బట్టలగదిల్వాత! ల ఎం (య్య!యంటు. 
దానీ-జాందచానీ ( పాొొళ్లగో టమ్సు బట్టల పెళ్రు. 

బయ్మి జాక్ (హి. ్ర్రిజ్ఞానము,ఎరక,'నెలవ్వు 
పదద శ ల అకా జా పరిచయము అతాణంటా పవాా 

(ఈ) ఎరుకపరిచయము లు, 

యృవ్టా(యి! 6ల(య- శేఅక్ జ ౯ 
హోే-నా(ఆఊ) తెలిసియు తెలియనట్టుంకుట, 

బ్రయా జాడ (పొ, ప! (పాణమ్ము జీవము; తా 

ఇ, ళక్సి, సామర్థ్యము ;బలమ్యుఉ ల్లాసమ్యునస 
ము సారముసింగా! ముుఅందమ్యు(ప్రియ ము, 

(ప్రియురాలు) (4 ల (యానాజ్ (ప్యాపా 

అఇమునకు తెగెంచినవాడ్సు సహాసుడుళూరు 

డు, (్ట కా క (షఒబహాక్ తలుల ఆము 
తస్ లీమ్హోనా (ఊఉ) కాలధర్మమునొందు 

ట్ చచ్చుట ల బ్రయా-పర్ 'ఖీల్నా 

(ఈ) (వాణమునకు తెగించుకు. 

యాతూసం యాజఖోం (హీి(పాణా 

'పఫపాయము. (౮, (ం న ఖా 

(హి)ప్రాణముతీయుట ఎ యో(య్ను-ఫి 

హానీ (పొ) (పబల్యప్రయక్నము; (శ్రద్ధ,పరా 

యణతృపర్మిశమ, (సార బ్రయాశా లేవా 

(హి) ప్రాణశక్రువత ర్చట్లు..కం 
దనీ(పా) మరణావస్థృ(ప్రాణోత్ర మణదశ. 

(య జూనా (హ్రీ పోవుట్కకద్దటజరగుట; 
చేరుట్సగతించుట. 

వేయా జానాం (పొ) ప్రియమ్సు 'ప్రాణసమా 

నీ0? 
టీల (యా 

నమ్యా(ప్రాణముషవీయుడు. 
ఆలయ జానిబ్ (ఆ శ్రీ) పమమ్యు(ప్రక్క,ది 

క్క! లలాతయ్మ-దార్ (పొపషపా 
త్రీ పతుమువాడునహోయుడు, 

బ్ర యు జూనిళైకా (అ.ప్ర) ఇరుపార్ట్వ్యము 
ల్కు రెండు(ప్రక్క ల్కు ఇరపతములవార్యు 
ఉభయులు. 

ప్రాయ జాంచ్ (హీ,పు) పీక్పకోధన్యఆంద 
వృ ఉజ్జ్వృగుర్తు్ట య్యుస్త (ద-పడ్ తాల్ 
(హ్రపరిశోధనమ్ముపరిక్సీలనము. 

యాయ జాణ్నా (హి) పరీక్షీంచుట్టపరి 
శీలించుట; ఉ జ్ఞాయి౦చుటి, ఆంచనవే 
యుట; ఊహించుటు; తెలియుట ఎరు 
గుట్ట గర ర్దించుట. 

వాకు (యై జాం (హీ జాంగలమ్య్ము అడవి 
- సంక$ మోటు, ప్ధిటూరివాడ్కు మోటు 

వొద్చ్య్న 

ఆమ(్యు జాయ్ (హి క్రీ జయృతొడ, 
టు (రు! శళమ (మ జాంఘీయా-జాంగియా 

(హా.ప్రు అనోరుకము, శోల్లడము, చడ్డి, 
(యు జాన్నా (హి తెలియుట ఎరుగు 

తగుర్హించుట 
త ఒప్పుకీ "నుట, 

బఫో(యా. జాన్ వర్ (పాప) వశువ్వుప్రాణి; 
కుంకుడు, 

ర్న(యి జానే (హీ) అనుకొనుట. 

(గ్రహించుట; అనుకొను 

టో యె జానీ (పొ (పాణసమానమైైన; 
(ప్రియ్యమెన (పాణసం॥; (పయురాలు, 

టం చో టు జాసేదేనా (ప్ర) పోనిచ్చుట 

క్షమిం చుట. 

త్రం జూవత్ రీ (హి) జాప(తిం 

చన్త్రటమ్లు. జావీడ్. (పాం్య్ర్ర్రి. శాశ్వతన్సు 
ఎల్లప్పుడు నిళ్యము, 



లో 'ఎనం యా 

టో! ఎ్య్రు(య్లా జావీదానీ (హిం త్రీ) శాశ్వ 
తత్వమ్మ్యు నిత్యత్వము 

రయ జావ్ (ప్రొ అంతస్తు; దశ పదవి; 

గ"రవమ్యుస్టిత్సి మా నము, 

ఎల (యు బొహిల్ (అ) అజ్ఞాని మూఢుడు3 

అశివీకుడుం 

౬. (షి జాయ్ (పౌత్ర) 'స్రలన్యూ చోటు, 

. స్థానము. ఎ ్రోడా(యా-జరూర్ (ఊ. 

పు) మమగదొడ్డి- 

(స్ట్యయజాయా (హీ.పు కొడుకు 

లే ౬(మా జాయ్ఫల్ (హి-పుజాజి కాయి, 

శాాలూక ము, 

ఎ|ఎఏే (య జాయెదాద్ (పాంస్ర్రు 

త్తు; సంచయము, జంజారను, 

టీలో ౪! త యట్లు ఆవా 

యీ-మౌారూసీ (ఊ.క్ర్రీ) పితాన్టీక మైన 

స్త్ర) ఆస్మినా 

యాస్తి 3 షంట!ఎచే (మ మన్ కూల 

స ం్రమటంంట్లాడి ఏ|వట్లుం 

వైర్ మన్ కూల (పా)స్టిరాస్తి వ 

నా న 
ర్వైన్స తగిన . ఆర్వ్లూ మైనం 

రసు జామమొజ( ఆఫు) (ప్రతిఫలము బహు 

మౌ సము; కిమ్ లె కాపర్ లను అప్ప 

గింత; పజ టం్తఎర్ర ఏయి. దేనా 

(ఊఉ) అప్పగింత పెట్టుట ఆప్పగించుట, 

'లెక్కయిచ్చుట. యవన య-లేనా 

(ఊఉ) అత్ప్ర ఎగింతగొనుట, అప ప్పగించుకొను 

ట్క లెక్కనొనుట. 

మై జబ్ (హ్రాఅప్పుడు ఎప్పూడ్వు అట్లయి తె 

అట్టయిన ఎప్పు డై కేంతో య్యార్ష-కబ్ (హి) 

ఓ08 ఎయు 
ఈ 

ప్వ్తుడప్పుడు, ఎప్పుడును టలిలాయాహీ 

వ 

యా జబ్బార్ (అపు) మహాబలవంతుడు,'స 

ర్వశక్తి మంతుడు, (పచండుడ్కు (ప్రబలుడ్రు 

ట్రాయడు. (శా 
ఎ ఆయి జిబాల్ (పా,ప్రు పర్వతములు. (ఏ,వ 

సరమ జబ్ (అ. ఫపుబలవంతము,[పోద్బలిమి) 

(శౌర్యము పీడనమ్సు ఊప(దవము. 

సు జబ్ర£౯ య్ పాత్రా కరా న్యాలల్ 

నవంతముగా. / టే ళ్ స ా-ఒవ్ హొలి 

(ఆఅ) బలాత్కాారము గా, నిర్చంధము గా అ 

నివార్యముగా. (లంఅను దేవక, 

లేన యం్ప యయు జబ్రొముకాబిల (అపు) వీ 
జ”ణికము, 

అఫీస్ జబల్ (అపు) పగ్వుతము,కొండ- 

సా జిబిల్ర(ఆ) సహజము - స్యాఖా వికము, 

ని జము- (పకృతి. | 

లానసా జుబక (ఆఅ) ఆ వైగ్యము-పిరికిత నముుజు 

న్ను,విరిగిన పొల (రు అంగీ 

ఆఫీ జుబ్బ (అపు) ఒకవిధ మైనఅంగీ-పక్కీ 

లోనోసి జవీక (5, “'్రీ)నొసలు- లలాటము. 

త్రీ) జపము, (యుట, 

సు జప్నా (హీ) జపించుట-జపముచే 

గా జక్ నీ (హీ. క్రీ) జపమాల-_జపము. 

కా లా జతాసారి (హి. (శ్ర్రీ) తికగటి 

పాట 

ఎ టంయ్మ్లు జతానా-జత్ లానా (హి) 

జపకముచేయుట- తెలియ జెప్పుట- జాగ 
తెట్టుట-ప విలపరచుట,: 

(ప్లు జితానా (హీ) గెలిపించుట-జయింప 
చేయుట. 

ల ణా మ్మ జప్ (హై 



ప్రనిత తరుపు 

(టయ్ము జుతాయీ (హింత్ర్రీ) దున్నకమ్సు | (డ్దాదు జచ్నా (హి) పనీ క్షీ తమగుట్కఅంచ 

దున్నుట. నయగుట్క కగయగుట్ట నిజపడుటం 

ల్రయు జకళా (హింపు) మొత్సమ్యు జకవమువ | చేష్షా జద్డ్ (అక్ర) యత్నమ్ము. (శ్రమం 
ఉఊపాయమ్వుపదిలము. (ఎన్ని. జలేనమ్ము లర ం చేమ -- జద్ -ఒ _-జవాట్ 

తోయొుంంయయము జిత్నా-జిత్నీ (హీ* ఎంత, శ్రీ: 'పర్మిశమ, (పయత్ష్మము, 

టయ జుత్నా (హీ) కాడీకికట్టబడుట; (దద్దు జద్ [(అ.ఫు) తాతృ తేండ్రితండి 
ఫ్ దున్న బడుట పనిపడుట్క ఫూనుక్ నుట్ట ఏను జుదా (పా) వేరు, ప్రత్యేకము అన్యము. యత్ని ంచుటు; కల్రియబడుట్సు పోకర్లాడుటు, 

లే క [ఏయాగాన (పొ) వేరుగా, (ప్రత్యే 
ట్ టమ్ము జుతౌెగనా (హి) శకాడికికటించు 

ట్ దున్ని౦ంచుట, మన .. 

దినము జథా (హీ పు) సమాసహమ్ము గుంపు; ను. 
కుప్ప సంచయము. జట్టు సం౦ంభుము; సలు జిదాల్ (అపు) జండమ్ముపోట్లాట, 

బలము; సమాధానము. తో! లి జొదాయిా (పా శ్రీ) విచెరాగ 

నా జకీ (హి,పు) యతి; ఒంటర్కి ఒంటి, ము ఎడబాటు, వీడ్చాటు, 

(ను జుతియా నా (హీ) చెప్పుటెబ్బలు కా జదల్ (అ.ప్ర) పోట్లాట జగడమ్ము 

కొట్టుట. బంటును జద్ వార్ (అ, త) నిర్విమమ్యు 

జట! (హ్: గా స్ట వో క 
ని . అ ౨చమ్. జద్వల్. (అడ్ర్రీ) కాల్వ, (ప్రవా 

హాము; పొరటకొ-సనగీచినఎజ్జగ్కు పథక 
(మై ఇటా(పాం్రీ )జట్కజడల) ట్రికవెండు ము మౌనమ్యు అంచుగికల్కు | వాసీనకాకీ 

కల్వు మోక్సుతౌడు; మజ్దిఊుడ్వ వేరు తఘుజ్రంచునగ్గీచినగీతలు. 

త్ో (వేదునూసీ (హిి జూమాం ఎది జుధ్ (హీ,ప్పు యుద్ధమ్యు జగడము, 

సీ యను మందువెనుసు. (కూడుట. | లో చేసి చేధర్ (హి ఎక్కడ ఎట్టు 

ంయ్షిజుట్నా (హీ) ను. క దియుట్య నా! ఇఖఎదతిధర్. (హి అంకట, 

టో మై వెశానీ (హి,త్ర్రీ | చే గిఫ్టానిఫార్య, ఎకేస_ డచూ-చినను. 

(య్ 

టా యంసా జవీ (అ,పు) మకరరాశి ఎవ(పాంళ 

టప . (హీింషసై త్ర) పా గాకుకట్టకట్ట; న న ధృవ నికునక్రమంః 

దొంతరము. మండె (ము శవము, య లసా జద్దీ (అ) శాతసహోదరునలైన; వణ 

యు జస్ప్స (అపు) 'దేహమ్యు పుష్టి పటుక్వ పర౦పర గా వచ్పెడు. 

బ్ర శామును జణ్యాన్ (హి=పు) యజమాన్ని బేట్లీ తము జవీద్ (అ) నవీనము, (కొ_త్తప్రస్థుత 

సామి పోవ,కుడు, పు ఈ కాలపు ఆధునికము= 

(యు జచా (పా త) హా లింత, గలదా జుజామ్ (ఆఫు) కుస్టురోగము. 

లే య(య్దానాాఖాన (పా పురిటిల్టు, తోలష్లు జుజామా (అ.ఫ్యు కద్ధ.వ్యాధిషగ 

యు ఏయు జుదావట్ (హీ '్రీపరీ క్కు కోధం స్తుడ్యు కన్టరో గిం 



న! 

ఎలు 

ఎదను జజ్బ్ (అ. ఫు) అకన్షణము పీల్చు 

టృపీల్పు ఈడ్పు. 

గయ జజ్ బ(ఆ.ప్ర)ఆకర్ష ణృఉత్సాహము. 

జ పేకల వేళము ఇచ్చ, కామాదులలోనొ 

కటి) చచ్చి జజ్ ర్ (ఆ.పుమూలమ్కువస్త్రమూ 

లము. బ్య, మమ్ము ఊల్ -మురబ్బఒ, 

(ఆ)వర్టమాలమ్ను టి స చద్షా-ఉ 
ల్ -ముకల బ్(ఆఅ)భునమూాలము 

ఆం | తన్ష-ఎ-అనమ్(అ)కరణి. 
సా జజ్జ్ (ఆఅ)ఈడ్చు*.లాగుట) భజ్చాంతమంద 

లి ఇ కారసాజ్ఞయగుస్వర చిస్ట్రము (జేరు) 

మ జుజ్హా (పొ.ప్ర) మొళ్రైంపిట్ట. 

యమా జుజ్హాబ్ (శు.ప) మేపోడ్సు "కాలి 

తొడుగు, (సాహ సము. 

తను జుజాత్.. (హింత్ర్రీ) ధైర్యము, 

౯! సా జజ్టైవా (అప్పు శస్త్ర వైద్యుడు. 

యయిన జరావాత్. (ఆ. (శ్రీ) గాయము, 

(వణము. 

న జక్ఞైహీ (అ. క్ర్రీ)+్ర్ర వైద్యము. 

ఎమ జక్రార్ (అ) కూరుడైన్కవీరుడైవదండి 
సేవగల్ప సేనావాహుళ్యముగల. 

టే చా జరాయిమ్(ఆ పు ౪పరాధములు.దో 

పసుములు (ఏవ న. 
అ జరప్ (అ.పు గాయమ్యుఆ కేపవః; 

పృళ్చు* వూర్వపకుము.(పతివాదమ్శూఖండ 
నమ్ము. 

అపా జర స్ ఆఫు) *ంట్స గడియారము 

'హఖసాజార్. అ(అ ఫు,ఒకగుక్క (నీరు) ఒకసా 

రిమించగల తనీ త్ 

బాసి జిర్మ్(అంప్రుపదార్థమృువస్తువు (ప్రకాశ 
మానమగునట్సె చేహమ్సు 

నా ఖేర్క్(అ.ప్రు అపరాధము, దోవమ్యు 

భ]10 
పో 

లేని మ్ల జార్ మాన(పా.పు) అపరాధము-దం 

డుగ్ధ 
రను జుజ్ట(పా ఫు) మొగ చేస 

రా జుర్వా(హి, శ్రీ) వెంళ్రాము, 

యూ జఏ(ఆ)వీకడ్రుళూరుడ్యు మొనగాడు, 

పోటరి* 

బ్రో రు జిర్యాన్ (ఆవు) [పవాహమ్యుశుక్ష 

నష్ట్యమ్ను-చము కారుట.ఇవప్ప్ట్ప ట్వ్రుష్షులాఎ 

పికమ్ (చా) అఆవప్యుఫవర్తులు, 

ఉచ్వాస జీబ్ (యు,త్ర్రీ). గొలుస్వు వెండి 

(పొదిగిన) కజ్జ;60ఛజములకొ ల (భూమానము) 

రెలన్హ్రచా జరీద(అ) ఒంటరి ఏకాకి; రాజ్యాంగ 

ప(తిక, 

ల ంన్త్రార్లా జరీమాన(అ.ఫు) దూడు. లేచు 

ను జడ్ (హి. శ్రీ) చమాలమ్ము వే కు కారణమ్సు 

ఆక౦ంథము 

౮1 జుడానా (హీ) కూర్చుట, శేర్చుట, 

కలుపుట, అ తికించుట. 

టా 
-వం! దొాపించుకు లేక చెక్కి ంచుట. 

జడానా (హీ) చల్టపడుట వ్యజము 

వ్ ఘు జడావ్. (హి.పు) వజములు మొ దాపు 

ట లేక చెక్కు ట, రత్న ఖచినమేన 

తు జచ్చాా (హి)రక్ట్ట ములు చెం చెక్కు టి 

"లేక డాపుట, సాపించుట, 

౮1! ఏసు జెడ్వానా (హి)రత్నములు మెం! దా 

పించుట చేకచె3 హైాంచుట. 

వా జడీ (హి. క్రి) ఓన ధీమాలమ్ము వేరు; 
పాముముందు వేరు, 

నా జడియా (హీ,ప్రు మణి కారుడ్కురత్న 

ములంమెు! దాఫులేక చెక్కు వాడు. 

సా జుజ్. (ప్రా కాక్కఇంక్కవిన్నా తప్ప 



మి వక్ష స 
సై 

తా బాజ్ (ఆఅ) భాగము ఖండము, తునక; 

అంకము పుస్తక భాగము. క చోలునాబం 

దీ (పా)పుస్తక ములకుళట్రకట్టుట. 
బ్ర | ్రామోనాన్ (పా) పుస్త కములఆడపము. 
అన మా ఒకుల్ (ఆఅ) ఆసాంతమ్ముక శే 

పము, (మార్కు చెల్లు ఫలము, 

హాజ్ ర్(ఆ. “పు; సముద్రముయొక్క_ పాటు, 

చేల ఏమ్షు-ప-మద్బ్ (అ)సముద్రముమొ 
క్ట పోటుపాటు 

దాట (ఆ) ఆతుళము, 

శ్రా జజమ్ (అంప 

ల్లువంటి ( (6) పవెట్టిగుర్వు, 
అలన 

ఖో జుజ్ (౧అ 

ప్లు దృఖ్యమైనది *టీికిచి స్థన 

త క (వివరములు, చిల్లరలు, 

యు, ఏసి జొజ్వ ఇ. (ఆపు భాగములు, 

న. 

పు: 

షా. దీపముల 

పా,వ్వ్ప ల్ణ పకల్పము,. 

జా జు (అ, క్ర 
కొనుపన్ను ,సుంకము, 

టాయి స్ (హి,పు) యశస్సు, కీర్తి 

ఆయి బజిస్ (హి ఏ, ఎవి దేని, 

అామాలామి-జిస్ (హి ఏఏ. 

స్లులవద్దతీ సీ 

యయిన జసారత్ (పా. శ్రీ) శౌర్యము 

ీగ్యము, సైన్యము. 

గై యమ జసామ్ (ఆ,) నర్థూల మైన; బలసిన 

యాం (యును జపౌమత్ (ఆ, త్త) సునపరి 

ఇముళలలాను కలన (ఈఈ 
యా టిస్సు బన్స్ (పాత్ర. గంకు, చాటు 
(ుముుయాలుము జస్త్-జహ్తై (హాంపు) తుత్తు 

“నాగము; రంగము, 

యాుమ్మ జుస్స్, ప్రా అ-స్వేవ,ణమ్మువదళుట 

భానాయు్లి జుస్త్ జూ పాత్ర) అస్వేవణ 

మ్రుకో ధృ జేవ్రలాట, పరీక్ష న్ 

శమా జీస్ శ్ర (౮ పు 'చేవాము, ఫరీరము. 

లోటును. జీస్ మానీ(ఆఅ) జేవా సం కాయి 

క్మమెన్క సూలరూపముగల, 

ఉనాయ ఒసీమ్ (అ)స గూల మైన్సబలసిన 

బ్రాపషి జమ్న్ (పా.ప్రు ఉత్సనము సంరంభ 

మ్స ఏవిఛవవు, పండుగ చదురు. 

జ్ మలి జఒఫకి (అ. త్ర్రఅప్పటపుబంగా 

ర్కుమేలిమికడకృ ఒకఫపువ్వు (ఒకజాతి 

బంతిపువ్వు, 

ఆనయ జజల్ (అంస్ర్రై ) కృషతిమము కల్పన 

టా యక) యు లాయిాసా 

తపా కృ(తిమము (చేయుట్టు కల్పన 

(చేయుట), మోసము, (త్యమైనం 

యా జూ-ల్నీ (2, కృత్రిమమైన, కల్పి 

యో యు. జుగ్ రాఫియ (యు,ఫు) భానో 

దు జపా (పాకీ) బలాత్కాారమ్యు 

బలవంతము, ని* చ౨ధభము,క స్ట్రముం 

మ (యన్దు-క మ్ (పా) కష్ట్రి పొటుపడు 

వాడు, శ్రముచేయువాడు. 

యిష్ము జుఫక్ (పావు) సర్పి వోడు జక. 

యము జుష్త (పా, పు)ుళ దియిక్కేరిక (బట్టు 

ఆేనిదా రముబు)లీట్ర, పగులు; కళ ౦కము 

యు జుఫ్తీ. (పా. క్రీ) పోతునుపెంటి 
యుక లియుట్క డాటుట (పశువులు 



రు 41! ల్సి శీ లేను. 

టు జకణ్చా (పా) బిసించుట్క విగదీయు 

ట్స బిగంచికట్టుటు విగియుట, స్ కంగు 

(ము బుక్ నా (ప్రి తూచబడుట, శో 

కబడుట., (మ్రుయాగము. 

అకు జగ్ (హింప్రు జాము జగత్తు య టై 

అమమ్మ జున్. (హి.పు యుశమ్ము జత్క శాల 

చూ,కూడిక, 

లకు జుగాల్నా (హి) నెమరవేయుట 
టా రష్లు జుగాలీ (హిందీ) నెమరు. 
(ఏకము జగానా (హ్రీ మేలుకొలుపుట్ట వెగస 

నృత్రోయుట(దీపపువత్తిని). 

కదు జూగానా (హ్రీ పడిలపరచుట, ఒకనికి 
సనిలోతోడుపడంట (ఏమైనదొరకునను ఆ 
వత) (ఓర బేకఅంచు. 

యయ్ము జగత్ (హీ.పుజుత్తు, బావియొక్కం 

యార్డు జుంత్ (హిం్ర్ర్రీ,యుక్తికూచన, 
రరోజనఉపాయమొ,గుట్టు'సమా ధానము, 

కస్సు జగ్ జగా (హి.పు) కాకిబంగారు, 
తగడు, 

సమ్మూ జిగర్ (సా.పు) కార్టమ్సు కాలఖండము, 
పహృాదయమ్ముగుం డె భెర్యమ్ము సాహ'సమ్ము 
జీవమ్ము(తౌణ్క(పాణమ్ముశక్తి 9 (ప్రియము. 

యమ్మ జగ్ మగా (హి కళతళలాడెడుం 
యుమ్ను జగ్ మగానా (హి) కళకళలాడు 
టప కాశించుట, 

యావయుష్ను జగ్ మగావాట్ (హి. క్ర్రీతళ 
రభ 3సిగనిగ (ప్రకాశము, (పించుట 

యు జగ్ నా హీ) పేలుకొనుట, లే చుట్ట కో 

ఆస్వూయయ్ము జున్ నూం-జుగ్ నూ(హీ, ఫు 

మణుపరుప్రకు శు; న 

జ్సై హాన్ వీ(హీింక్తీ మ) ఒకక ౦ళాభళణము 

యై జగహా హీ. శ్రీ) స్థలమ్కుచోటు-స్టానము 

కొలువు ఉదో్య్యోగమ్యువసత్సి 

ఆమి దాల్ (హింఫు) మోసము.టక్కు -మిహ, 

లి జల్ (హీ. ఫు) జలము-నీళ్లు మ ఎస 

తకంగ్. (హి) జలతరంగమనువాద్యము, 

ముజిలా(అ. శ్రీ) ప్రకాశము, మెరుగు, కాంతి 

అఎటీను జుల్టాబ్ (అ.పు) 'బేదిమందు; బేద్కిప్ర 

వర్తివి శేచనము, 

బ)ము జల్టాద్ (ఆశు శిరచ్భేదకుడు త్లగొ 

ట్టువాడ్కుహీంస కుడు(కూూరు కు, 

వంకన ఎ-ఫలక్ (పా) మంగళ 
వాము. 

ల శీమ జలాల్ (ఆ.ఫు పటాటోపమ్యువెభవ 
మ్సు (ప్రతౌపమ్సు మవాత్వమ్సు గౌరనమ్ము 
ఖ్యాతి. 

యేమ. జలాలియ (అ ఫు)ళ క్యు పొససకుడు. 

శు జలానా (హీ ) కాల్చుట్రముట్టించుట, 

వెలిగించుట; అనూయలేకపగలేకకో పము 
పుట్రించుట, 

ఆ యు జిలానా (హి) (బతకించుటు భస్మము 

నుధెతువ్ఫుగా మార్చుట. 

బ్రా ౨)ము జలావకన్. (అ) లేశ భష్షుడు 

జే శమునుండి వడలగొట్టబడినవాడు. 

(తరం కము జులాహ్._జురాహో (హింపు 

సాలెవాడు; మూచ్తుకుు ఛుంకుడు 

చిసీష్టు జల్ ద్ (పొ్రొత్విరగ్శా వేగముగా, విరా 

సన్తి. ఏటయ్ను-వావ్ (ప్రా తొంద 
రపాక్కిదు పుకు, 

మస. జిల్ ద్ (ఆ. శ్రీ) తోలు; పుస్తకము, 

అట్టమృు అత్తృడమ్యుసంపుటము. 

తపు మీషు-బంద్ (పొ ముచ్చివాడుపు 

స్తకములుకట్టావాడు లేకఅట్టక ట్బువాడూ, 

వ పసు జల్ దీ(పా క్రీ) వేగమ్యు ఇడి తొందర 

యును జల్ స(ఆ,పు్రుసదస్సు,* భు సమాజము= 

నందర్శనముపాటచదుర్సు చదుర్కువిందు 



లా బి1 ప్ర చేయరు 

నా జలన్ (హింశ్రీ) మంట్క జ్వలనమ్ము 

తాపము మక్సరము, వైరమ్ముపగ్శ కోపము. 
(ము జల్నా (హీికాలుట, మండుట్టు కా 

రమువుట్టుట: మక్సరించుట్కు స్ప ర్ంచు శీంృకో 

పపకుట (పరా లదు యత్రిదా యు 
-బుక్సు నా=జల్ బుమ్స్ నా(హీ) "కాల్కూలు 

ఉం బూడివయ.గుతు. 

లను. జుల్నా వ కలియుట, చేరుట, 

తము జల (హ్, పు) జలోదరము; 

నంజ్రువాఫు, 

వైయస్. జిలో. (అ. క్రీ) క న్లెమ్సు గుజ్బపురా 
తు శోనుండువిడిగుజ్దము, మారుగుజ్జుము; 
పటాటోప పము -వెభవము; కషప. 

పరికరముం 

రా జల్యానా (హ్రీ 'కౌల్పించుట. 

అయి జులూస్. (అపు) సదస్సు,సథ్వ ప 

ట్రాఫిపేకము,.వెఛవము, షటాటోపము, 

రష జల్వ (అంఫు) (ప్రకాశమ్ము కాంత్వ 

దగ్శనము పియదర్శనము, 

యవన ర్యైయన్లా- గర్ హాగ్నా (ఉొప్ర 

త్యతు.మగళ్కు ద" ఛనమిచ్చుట్క విజయము 

చెయుట్కు నకదిరుట. 

వయా బలీ (ఆఅ) క నృ 'స్పవ్హమె 
రసా 

ణి 

నృటావు*క్షుశములతో (వ్రాసిన 

త్రీ) జిలేబియనుతిను 

( కాడు. 

నసవావాస్తి వెలి 

వాససుజలేవీ (హీ. 
బ౦7శారము. 

టాశాయై. జలీక్ (అ) 

అీశానై. జలీల్ (ఆ) మవహాత్తైన, (ప్రసిద్ధమై 

నృ గొప్ప (పతౌపముగల్ప్క ఘనమైన, 

గోషా జమ్ (హింప్రుయముడు్కుు జముడు, 

గమ జమ్మ్ (అపు) విస్తారము ల గుంపు 

సమాహముర్ట్యకడి ఇద్షు- ఎ, గఫీర్ (అ) 

తండోప పత౦డములం,జనసన్ముర్దము. | 

చే[€0దు జమాద్ (ఆ. ప్రునిష్ట వపడార్దమ్యు నిమృ 

లమైను గొడ్డు ఫలవంతమా నాని. 

స అలీ గ ్రంలయమబనూదియాుల్ అవ్యల్ (అపు) 

ఆకబ్బీసౌరమా నములో అయిదవమాసముఎ 

టోయు!యటి! ఓం (టన్సుజమాదియుల్ 

అఖికొ- జదూదియుస్సానీ (అపు) అరబ్బీ 
వాంద్రమానములో ఆరవమాసము, 

దరు జమా (ఆ. శ్రీ). సహవాసమ్యు 

సంయోగమ్ము సంభోగము. 

యాలు మ్ల జమాతఆత్ (అ. శ్రీ) నమూవొ 

ముసనమాజుముు గుంపు; కులము తరగతి, 

చంప. జమాల్. (ఆ,ప్పుు సౌందర్యము 

లావణ్యమ్యు అంప ము, 

(౮ ఫం మి జమాల్ నోటా (హి. పు) నేప 

భపుచెట్టు-నేపొళము (బేదిమందు,. 

టారు జమాలీ. (అ.పు). ఒకజాతిదోస 

పండు (కరుబూజ). 

(యై జమానా (పా) పేరపెట్టుటు పే 

య్బట; స్థాపించుట, సవకించుట్కుఅమర్భు 

ట్వ తీర్పట్వ ఆతికించుట్ట గట్టిచేయుట, 
కుప్ప సెట్టుట్క[ పోగు చేయుట. 

(ము జిమానా (హి) భోజనముపెట్టుట 

విందుచేయుట్ట్సు తికుపించుటం 

వసారా జమావ్. (పొింపు, చేరిక కూడుదల; 

గుంప్పు (ప్రోగు స్థాపన గట్టి స్టిరత; 
సమూసామ్యు (ఘనీ భావము, 

మృూటంర్లు జమావట్. (హి.,్ర్రీ) కేరుట్స 

(ల గ్ టై జమావ్' డా (హీ=పు) సమావాము 

సమాజము, 

లో యాస గామిని (ను జమాహి, 
జమాయిీి-జమ్ హాయీ (హి్రీ) ఆవ 

లింత. 

తో టపి జమాయీ (హి,ఫుఅల్టుకు 

శ్పీరటం 



యా గరా 
నకేశ షు 

వు 

గ్రషఖసా జమ్జమ్ (హీ ఎల్లప్పుడు సదా 

ఎప్పటిక్సి స్వస్థముగా. 
బలలేంచ్తా జమ్ధర్ స 

ఇ జమల (అ్రై నీ) మొత్తము, సంకల 

నమా మయూలధనము, సంచయము, గుంపు, 

(సౌప్పి; (ద్రవ్యము; పన్ను బహువచన 

న్స్ (త్ర కటా 

ము; ఆదాయము.) జ్రందృ- దార్ (పా 

నాయకుడు ద్ర చుట ఆ బంపే ప్రా 

పన్ను లవయినమ్యు పన్నులలె న 

యలంచ్షా జుమజరాత్ (అంటె 

రమ్ము 

గ గురువా 

లలనా జుమ్ఆ(అ. ఫు) శుక వారము, 

యొళలంా జమ్ఐయిత్ (ఆ.శశ్ర్రీ) 'సమాహా 

భముు గుంపు దండు; మససు నెమ్మతి; 

నిమ్మళమ్సు నమ్మాకము. 

(న్మమున్దుంయట్చికున్ను-జమ్ ఫుట్ -జమ్సుటా 
(హి=పు) గుంపుసమూావాము, 

అీశుస్తుజుమల్ (ఆ) మ. 

ట్ి జుమ్లగీ (పా, తు సమస్తము, 

అంతయు, 'మెొత్త్యముః ( వాక్యము, 

లేసి జుమ్ల (అ. పు మొత్త ము అంతయు, 

(ఉందా. ఇమ్నా (హీ) పేరుట్టఫ్థునీభవించుట, 

స్ట పడుట; నాటుకొ నుట అంటుట్ట చేరు 

- టృ సరిపడుట్ట కూడుట్ట పొందుట్క ఆఅ 

కుకుట్కు బలపడుట, దృషము-గానుండుట, 

పాసగుట్క సమకూడుట్టు. హఠముశ్వేయు 
ట్వ యమునానది, 

(రేట్యంచా జమ్ హీనా (హీ) స. 

యా జమ్ హోీయిా (హ్ంత్ర్రై ఆవ 

లిం, లే (సాలేనా (ప్లా 

అవలించుట. 

లవడా జమ్హూర్ (అ.ఫు) ఇస్తుకదిబ్బ; 
సమూహమ్ము గుంప్తు; సర్వజనసామాన్య 

మ్యు [పధానులు (ప్రజాపభుత్వము, 

యయ త్ర లామా జమ్పాూరనీ 

'సల్పనత్ (అ)ు(పజ్యాపభుక సముగల రాజ్యము. 

గాగేనాసి జమా ౬ (అ) అన్నియు, సర్వముః 

ఆభీగార్త జమిల్ (ఆఅ) సుందర్శమైన అంద మైన, 

(గేష్ట్రయెన. అంద. 
గగ్యలము. జమోల (ఆ. క్రీ) సుందర, శీ 

లహీ బిన్ (హ్రివ్. 

ల్రాఫి బీన్ (అపు) భూతము, చేవత. 
జ్ర జన్. (హి.ఫు) జనుడ్యు జవము 

(యు జన్నా (హీ [పసవమగుట్టకనుట్క 

ఈనుట్వ పుట్టుట జనించుట. 

ఎయు జనాబ్ (అయ్య, స్వామ్సి పంజు 
లంగాకు రాజే శ్రీ-గార్కు తామ్వు తమసు. 

అ. ఆయు -ఎ్సిఆలీ (అ) మహా 

(00) 

రారు, శ్రైవారు (యమెల, 

యి ము $ జనాబత్ (అ) అపవిన 

యత€ట్ను జిన్నాళ్ (ఆపు) ఘాతీముల్యు 

దయ్యములు దేవతిలు, (ఎ-వ బ్రా 

(యు జనాజ (అ. పు) శవవాహసము, 
పాడె శవము 

౮(౦యు జనానా (హి కనునట్టు చేయుట, 
మం(త్రసానిత నిము చేయుట తెలియ వెప్పుట. 

తో ఆషా జనాయిా (హిం) మంత్రసాని, 

బ్ర షా జుఠవాన్ (పా.,త్త్రీ) వలనముగల్క 

అల్దాజెడు కదదికు, 

మహమ జుంబిమ్ (పా, 

కదలిక్క అల్లాట, 

శ్రీ) చలనమ్ము 
(ముతోట, 

యజన్లు జన్నత్ (అ, శ్ర్రీ్ర)స్వర్దమ్యు ఆరామ 

(యను జంతా (హీ*పుకమ్మచ్చు, తీంలుకీ 

యసాధనమ్ము 
ఓటమి జంతర్ (హి,పు్ర)ు జంతముు యం(శ్ర ట్రా ( మ ఫస 

న్యు 'అౌయొత్తు పనిముట్టు, 



ఉతథ్ థ్రీ 

న 
వేస్ 

గ్రామా 

య జంతర్ (హి,పు) కమ్మచ్చు,ుపంచాం 

గము, 

వాయి జంతూ (హీ,పు) జంతువు. 

యి జన్నతీ (అ) స్వర్షవాసిస్వన్ల 'సం॥ 

లయ జంజాల్ (హి,పు)చిక్కుు సం 

కటము కస్ట్యృమ్సు అనిస్ట్రము. 

నా జర్శదా (హి.పు పంగటికజ్ఞ, 

అబు జిన్స్ (అంత్ర్రీవస్తువులు సామి, 

పదార్థము ధాన్యము;జాతి, తెగృవిధము, 

యిత్యలుతేదు. జిన్సియత్. (అ. శ్రీ) సజాతీయ 

తృ జాతిసామ్యుము, 

పట్లు జంగ్ (పావు యాుద్ధమృుజగడము. 
అలకా జంగాల్ (పొ.పు) రానికిలుము, 

-చిలాము, 

ఎమ జంగల్ (హి.పు) అడపవ్వి అరణ్యము 

జంగలము. ((యముయమ్యు-జానా(హి) 
బహిర్మ్ఫూమికిపోవుట,. 

పటు జంగ్భా (హి, పుపాడ్డువీడ్చుఎ డారి; 

క౦చ్చెకోట్క అలవు ఆవరణము, కంచాట్రిన 

వోటు ఒకరాగమ్యు అంచ్చుకొంగు, 

హాయ జంగ్ల్ (పా) జూంగలమ్సు. అడవి 
వు శళ్శ 

ల. (హీ. ఫు) జంగమమ్ము, (సాణము 

స్లగి; న (| 

వోయి జంగీ (పా) యోధుడైన పోటరి 

మయమైన గొప్ప, దొడ్డ; యాద్ధ నం 

నా జనమ్ (హీ.ఫు) జన్మము. 

వా జకావాసా (హీి,వ్రు ండ్రకొడు 

కువారివిడిది (దిగినవోటు). 

నా జకొవాయీ (హీంఫు) ఆల్టుడ్యు 

గూ ఖశతువు. 

వ్రాయి. జనాబ్ (అ.పు) దక్షిణము 

పామి జునూవీ [(ఆొదవీణఫు. 

లి లా జనూన్ (అపుఉఊనా శ్రదము-పిచ్చి, వె 

లో పీసా జనూని(అ)పిచ్చి-వెడ్డి, వెళ్లే 

లా జిన్ హాం (హి)ఎవరిని, దేనిని. 

తోసి జిన్నీ(అ పుమంత్ర గాడు. 

బ్రనీసా జనీన్ (ఆ.పు)పిండము. గర్భము. 

పాసా జేవ్ , (హి.ఫు) జం బెమ్యురత్నములు 

"చెం॥[వానిధార్యక భ0కము-దోవుము, 

యా జో(పా.ప్తునదె. ఏరు, 

ఫా జో;హి) ఎవరు-ఏద్విఅయి తృెతిప్పుడు, ఎ 

ప్వుడుం 

వసా జా(హింఫు)ు యవల్వు (యేలికణపు గీతలం) 

నా జవా(హి.పుఊల్లిగడ్డ మొ! వాని పాయి; 

ఒకకుట్టు,నూగింజకుట్టు. 

(్టాసు జావా (హి=పు) జాదము కాడిా-కాణి 

ఎ|సా జవాబ్ (అ, పుఉఊత్తరము.ఉత్తేర వాద 

మ్యుజోడు .సాట్సి తుల్యము; మార్కు (ప్రతి 

చెల్లు, య|ఎే థయ(్రవాానొసవాబ్ (ఆ, 

ప్ర) ఇమోగ్య(ప్రత్యుత్తృరము, ఉఊచితోత్తర 

ము, తయ %న-దెన్ (ప్రొ ఊత్తరవా 

ది, ఊత్తృరమిద్చువాడు. తెలం సీయం 

జెహీ([(పా) ఉత్తరవాదనుు, ఉత్తరమిచ్చు 

టయిం ల!టను-మిల్నా (ఉ) విడుదల 

యగుట ఉత్తరముదొరకుట 

ఆా[ఫి జవావీ (అ,ఫు) ఉత్తరవాద్వి జకది, 
జోడు ప్రతి. 

షు జవార్ (హి.పు)పొరుగ్కు సామాష్యము. 
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పామి 

ఏ 9మి జవార్ (హింత్రీ) జొన్న ల్యుసము(ద 

పుపాటు- ఆ౮(ట్ర్రస[వాశాటా (హ్రీిస 

క్ జువారా (హి,పు ఒక కాడిఎద్దుస్పు 

(మోటవి) 
అటు క్లారా జవారివ్ (పా.త్త్రీ) పౌష్టికలేహ్య 

మ్యుజీర్ణ-కారి (అన్యము) 
యత్ర సి జువారీ (హీంపు) జూదరి, 

య = కీ(హీ-త్రీీస్వరమలయుచృనీ 
చములమాక్చుటక్తై తంత్రీవాద్యముల వళ 
ట్రియండు దారము,వ.డ్దము. 

3న జవాజ్. (అపు యోగ్యత న్యాయ 
మ్యు[కమమ్ముఉ -చితక్వము, 

ం ఆషా జవాఖార్ (హి.ప్రుుసు లేకారము 

ఉప్పుమట్ల్. 

భయా జ్వాలా వ జ్వాల్హమంట. 

ఆటలే గ్రామారుబ సహో) జ్వాలాముఖి - 

అన్ని పర్వతము, నిష్పాకొ ష్ 

లా జవాన్ట్ (పా తరుణుడు వయసువా 

డ్యూ సేవకుడు బంటు భవయి స సుం 

యియ్యు్య్ట్థ్టీతాబల్. త్ (పొ అవృష్ట 

వంకుదుం పం శ్యష_నుర్ వ్ (పా) కూ 
. రఈడ్యువీకుడుు పొటర్హి మొనగాడు, 

భ్రూ ం్ర[-నర్దీ (పొ “మొనగా 

నితనమ్ముమగటిమి, శౌర్యమ్యు వీర్యము ఊ 
రబుద్ధిమహౌేచ్ళ. యెటియయ్ట "నుల 

మర్ష్-మాడ్ (పా, ఆశాలమరణము. 

తోసి జవానీ (పాత్ర) వయస్కుతారు 

అ్యూమా, 

దీవసీచువెస్టీదుణవాహిర్ _ఎజవాపొరాత్ 

(అప్పు రత్మముల్కృువజములు 

ఎ య్పువ్తేా-నిగార్ (పా) రక్న ఖచికము, 

బ్రమ జోబకొ (పాంపు్ర)ు యావనమ్ము వయ 

వ. ఫటగ బ్బలు, సౌందర్యకు, లావణ్యము, 

రి ఠీవి అందము, పొంకముః 

యి పోక (హి శ్ర) జో్యోత్కి(ప్రకాశము 

కాంతిచూపు;దృష్టి; వె "వెలుతురు జీవముుమ౦ 

ఠం స ప స 

యాని జోత్ (హి. శ్రీ) సేద్యమృుదున్నుట; 
పోలముప పన్ను ఫపోబడ్సీజాడ, 

లోంషాలంకు జూతా-జూతీ (హీ.పు చె 

ప్ప పొాదరక్కు. (దున్ను వాడు 

(నుజోతా (హింపు) సేద్యగాడు కాపు 
తూ జవ(త్రీ (మా తీ) జూప(తి. 

నా జోతిషీ (హి. ఫపు)బ్యోతిస్కుడు,. 

తను జోత్నా (హి) కాడ్కికట్టుటు దు 

న్నుట సేద్యముచేయుట; ఉఆూజించుట) 

కూర్చుట్కు జక చేయయుట. 

ట్రూ జాతీ (హీ.్ర్ర్రీ చూడు. యు 

ఎ స యటపామెకార్ (ఊఉ) తన్ను 
లాతు (వెష్పులాట,) 

మను జోట్ (హీంపు) లోడు జక 

ను. జూర్న్మూ (హ్ పోట్టాడుట్ట 
యుద్గమువేయుట . 

ఎమి జూద్ (హ్ శె జార్యమ్ము చానము, 

ఊఆపకొడము (కుతనము, 

యెందు జూదత్ (పొ) వడి వేసయ్సు చుము 

లీ కామి జొర్ (ఆ. పు) (శ్రౌగ్టమ్యు బలా త్కార 

రము నిర్బంథభ్రము, (ము, 

ఏడి కోటా (హింక్ర్రీ భార్య, వెం్లా 
యప జారీ (హింత్రీ) చలిజ్వరముం 

సానా బోడ్ (హి,ఫు కీలుఅతుకు జక్క 

జోడు ఈడు సామ్యుమ్సు ముడి అవయ 
బా, న. "మొక్తేమ్ము “మోసము 



| పారి | సక 
(ఖా. 

నిందృ కల్పన 1 పామిసాలో తోడ్_ (హి, 

- సవరణ ఉపాయము వయినము, దూడు 

ల సం న 
సు బో డా (హి.ప్రు జోడు జక్కృతోడు, 

| "రండవద్సి (ప్రతి మగడు; దుస్తు బట్టల 

న్ా జూడా (హీ,ప్రు చూడ సిళముడి; 

గడ్డివెంట్సి పమీచుంచువు; తలగుడ్లతో 
యె 

క చుపు కొప్పు. 

టససు జోడ్నా (హీ) కలువుట్కుకూడ్చుట 
జతశేయుట్క అతుకుట్క మొత్తముఖేయు 
ట్కు కూడుట్ట, "లెక్క చేయ తు ఇేర్చుటు 

కట్టుటు కుట్టుటు; కాడికికట్టుట; ముట్టిం 

చుట్ట ముడి వేయుట, _(యొస్టలుమొ! 

త బోడే ( (పా, శ్ర్రఆక, వోడు, బండి 

సా జౌజ్ (అ.ప్ర) జాజికాయ, 

|) ఎమి జౌజా (ఆ.పు) మిథునరాశి, 

లారా జోష్ (పా,ఫుుఉడుక్తు మకుగ్కు 

పొంగు; ఉత్సాహమ్సు చెత్చుక్యము; 

ఆతురము అవేశముు వేగరిపాటు, కోప 

మ్యు పడ్సివే'ము; మదము తౌపమ్ము చల 
నమ్కు యా(టేక్రమ్యు మతవివోధము, 

లయ్యారు జోపారపా) ఉడుకుదున్నుమకుగు 
చుస్ప్యృపాంగు.చున్న, (ము. 

క జో పాందహి, పొ.ప్ట్రు కషాయ 
ట్రప్పిరా జౌఎన్(పా.పు) స! 

రు ట్వ, 

టనే పొ్ళ(అంపు) ఈ ె పోటువలనకలిగిన 
గాయమ్యుతొ జ్ఞ-బుజ్జ-బోలుు బొంద, 

శ్రూఘగ క్ (అవు) సమాహము- గుంఫ్ప 

దండు. శ్రమ శ్రఖనులబే క్ (ఆ) గుంపులం 

గుంపులు ₹ మందలు మందలుగా 

బా జో ఖ్ (హీ, ్ ర్ర్రీ+తూరిక-చోక,కొల 

తృఅంచనుపరిమాణమ్యుపర్త., 

వూ స ఇన్నా కూరుట హ్. 

తృవేయుట. 

శ్రీ) వయము, అపహాకటు | 

న జోగ్ (హీ.పు) రోగమ్ముజోగమ్యు 
యోగన్యమ్యులస్ట ము, పొంఠతనము= 

కృష జో గా (హీ) యోగ్యయెన ఉచితమై 

నృతగినం 

ఆూపత్రోూసా చోగన్ _జోన్టి (హీ తీ) 

ఇమోగిని జోగి ది దోగు రాలు్యు బేవత్కభూత 
మృుమం[తన త్త, 

కామి బోగీ (హి.పు యోస్సిబోగి 
(్తాకు జోగ్యా (హి.పు) ఎరుపుపసుపుక 

లిసినవర్షముురాగ భేదము. 

లలా జొలాన్ (పాఃపు) చలనమ్ము,.-కుప్పి 

గంతుల్కుతీవమ్కు వేళమ్ము పరుగు, తిన్లాట) 
సంకిళ్లుళృంఖలము. 

తగ పామి జొలానీ (పాత్ర) నునోబలమ్ము _ 

బుద్ధి నూత్ముత్వ షదేకమ్యు వేగమ్మువడి, చా 
క చక్యమ్కు చుముకుదనము, 

లూస బన్ (హీ) ఎవరు వీది. 

టూసి కొం (హిత్రీ) పేక 
లూసు జూాకా (హి. స్రీ) జన్మము పుట్టుక, 

సంసారము, కాలము, 

ల వపా ల (హి) ఎట్లు, అట్లువలె. 

లో యాసారూం (హి ఎట్టకేలకు ఎట్టి 

యినను, ఎ యానా (హి ఎన్రై 

ట్రు ఎం తెంక్కపకీరుగ్కా ఎట్టుం 

యం. 

తరు నాయియన్ాయ్ం (క్రి 
ఎప్పుడు అప్పు డె, తతుుణ మే, 

శి మి జూనా (హి.పు) గడ్డివెంటి, 
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అమన బోల్ (పాండీ) జెనన్స జెలగ, 
లే వా జాయహీం(హి)అప్పుడ్కేరమణ మే, 

వాసా జౌవార్ (అపు) రత్నమ్యుగుణము, 

వస్తువు,'సత్త్రుతత్వ మ్యూవి'శేస్యము; సారము, 
మూలము; పదార్థ ము వ్రగుట్టు. 

యావ జౌవారీ (ఆఫు) మణిశకారుడ్వుర 

త్నములవర్త కుడు, పరీ త కడం, 
దు జౌవాడ్ (హింపు) వంట్క మడుగు 

దొరువు. 
యను జబోవొనా (హీ) నిరీక్షీంచుట, ఎదు 

రుచూచుట్క ీవ్టలాడుట్క వెదకుట్స కో 
ధించుట్ట, 

క. జూహీా (హింత్రీ 

రెయట్టన్య్టా ్లారు ల యమ 

(పొంపుు అన్వేసకుడు, వెదకువాడుం 

మూ రూజా (హింఫు తోలుసిటై. 

ళా రూబర్ పాత్ర) చిత్తడినేలృ 

ఉబ్బలిః 

దుర్యద్షజిహాత్ (అదిక్కులుం(ఏ-ఐవయజ్యడా 

బట్యద్షు జిహాద్. (అ,ప్రుప్రయత్నమ్చుసహాయ 
మ్యుమత తయూద్ధము, (కట్టినధంగు, 

క శషా రూరా (హి,పు) జల్లిగం క; వడియ 

ట్య ట్తదు రూర్నా (హి జల్లించుట్క చెరుగు 
" ట్యకోధించుట్ట సేయుట. _ (శేకజాడీ 

ఇదు ఉమ రూరీ (హి, ఆ) కొమ్ము చేంబు 

పా రూడి (హాం ఫుచెట్టు, మందు ె ట్టు 

కంపు దీపస్తంభమువంటి-గాజు చెట్టుకాకర 
ఫూవుబుడ్డి(బాణసంచుు వరుస బార్కుపంక్షి 

-యు య) య్రదు-వాంధ్నా (హ్రీ జడి 

వానకురియుట థారానం పొతము(గాకురి 

యట, వానవిడువకుండకురియ: ఓట, 

చత సోద్ధిదాఖండ్ (హి అడవి. 
సా రూడా (సాంప్ర) విలేచనము చేది, 

౧ జాజిమలై, 

818 
అయి 

మలము, చెక్తృ శోధ 'వెదకుట్కమ౦([త్రము, 
జ (ఉమాఫిర్నా (హీ) మలవ్ిసర్ట 

సముశవేయుట. 

బ్రా ఆము రూడకొ (హీ.పు) వెక్తంకసవు; 

తుండుగుడ్డ ; దుమ్ముదులుపుగుడ్డ, 

(౮ విషు యాచ్చా (పా). ఊడ్చుట్క రాల్బు 
ఓ ధాన్యముదుల్పుట; దువ్వుట్వ చిక్కుతీ 
న న పూ 

బాత తోకచు॥ స; 

యటం డ్పళత్ల గ్ ఖా ఫేర్నా. దేనా 
(హ్రిఊడ్బుట్టచిమ్ముట. ఆం? న్గు- 

తారా (హీ తోకచుక్క 

తను రూడీ (హి శ్రీ పొద కంప, 
అడప్కవనము, 

రయి జవాజ్. (ఆపు ఓడృనావ పడవ 

టు యి బెహోజీ (అపు చావికడ్కుఓడవై 
నుండులేక పోవువాడ్కునా కాసం॥ 

అత కను యూగ్ (పాంపు) ెఫేనమ్యు. నురుగు; 
తేలి నమస్ట్రు. 

లీ ము రూల్ (హాంత్రీ) తీళ్లుమ్సు కారమ్యు 
మంట్యఆతుకు, వాట్యుజల్హ్మ వెడలుపొటిత 

ట్ర;లశుకోరకృకోపమ్యు అల. 

యఆేయ్యడు జహాలత్. (అ.క్ర్ర్రీ అజ్ఞానము, 
మాషత్వముం 

నా ఆషా రూలర్ (హింతై నీ) జీబు (వేలాడు 

అంచు, జల్లక పుఅంచు, కుచ్చె వలయంచు* 

యస రూల్నా (హి మాటువేయుట్టఅ 
తుకుట్టట౦కము వేయుట, "బ్లీకం 

౭ షా రూమ్ (హీ. ప్ప,జొరిగ.పెద్దపార్త తొ 

లయాాంలయి జహోన్ _-జహా6 (పాంపు (స 

పం-చము, వూ. టయాస పనాకా (సా 

లోకరకు కుడు స్ రంపం టంయా- 

దీద (పొ) అనుభవకాల్సి (ప్రపఠరచము చూ 



లం 
విరి 

య ద్ర 

హి ఎక్కడుఎచో బం యి జహోం (హ్ ఎక్కడ ఎచ్చట. 

య్టు[ద్ర-కక్ (హి ఎంతవరకు, 
యా (మ్తు రూంప్ (హీ, శ్రీ) వెదుకుతట్ట, 

మూతగంపు బండిగూడు)ు పంచ; పెం డెముం 

యదు రూంప్పా (హి మూయుట, క 

పటు దాచుట, 

వో ఉమా రూంవూ (హింపు) కాటుకపిట, 

తతట్తము రూంట్ (హింత్ర్రీ)ీ శన్చము; 
తు ద్భము. 

శ్రమ (ఉను రూంలు (హి. త్ర్రీకోపమ్భుఆతు 
రముకలవరముు వాయించు తాళము ఆ“మముః 

శయ ఉను రూయ్యుర్ (హి పగిలిన, ఓటి 
శారెడు చిల్లిపడిన 

బ్రాయుటను గూకరుకా (హి. శ్రీ) గడ్డె 
లకడియములేక అందెలు, (క్యు,మివ, 

టంట రూంసా (హీ.ఫు) మోసమ్యు ట 

(యితే (క్రమ బ్రయనే (డ్రద్షర్వూంనూ-రూంసియా 
(హి.పు) మోసగడుటక్క-_రిం 

య (ను రూల్ (హింర్ర్రీ తొంగచూపు, 
ఓరచూపుదొంగచూఫు:, (పృబక్కంని, 

సమ 6మి రూం3ట్ (హింపు) ముడ్ల చెట్టుకం 

(మదు రూంక్నా (హి/తొంగిచూచుట, 

దొంగతనముగాచూ చుటి, 

మి రూం (హింత్రీ) (ప్రదర్శనమ్ము 

చాప్తుదర ఛనమ్ముక ౧త్కసంద్యు వే మము, 
త | శ ళీ 

ప్రయో ఉల్టా రూంవా(_-ర్యూ 

న్యా (హింప్రుగుల! రాయృికరకుగలకా 

లినఇటుకరాయి. (శాళ్టుతోముకొ సుసది) 
కణుకు గాయి. 

(ను రూంన్లీ (హి. త్రీ) గప్పపాటు 
కనుసెగుకటాతువీతుణమ్యుఒయారము. 

డివగలాడి. టీ టారో ఆపి-లేనా(హి 

(శ్రేగంటచూచుట్ప ఒయారమగాచూచుట, 

టాం రూప్లీ (హి-శ్ర్రీ వండృభాం 

డము, | 

టనే ఉను రూడోం(హి.శ్రీశాయ నీడ 
పొడ అద్దములో ని మరకలు, 

టట చే ట్యరా-యాయేం(ి) ఒక. 

యాట, 

(టను రుబ్చా (హింపు) కుచ్చు, గుత్తి, 

[0ంమూ-!0చంసు రుభ్రాంబ్వా (హ్రీ దట్ట 

మెన బొచ్చుగల్క శంపిరిం 

ఆశిసు రుప్ (హిికతణ మే," త్వరగా 

టయ అ4యాబానా(హ్్ తలక్రిందగు 

ట్క(గాలిపటము) [డోలిక 

బ్రటండా రుప్పాన్ (హి.పుడోలిక కర్చీ 

యోళటను ముపట్ (హి.శ్ర్రీఒడియుట, 2 

బడుట్కకవియుట్క గంతు, త్వర్పృలటుక్కుు 

పరుగ్కు ఒడుపు, పెట్టు, దెబ్బ, . లంతా 

(“౪ లేనా(హి యైోోదూ కుట్టకవియాట్స 

ఒడిసి తీసికొనుట, 

యు రుపట్టా (హింపు) బడియుట, కథి 

యుట్స మెైకొనుట్క గంత్కుత్వర్క తన్నుక 

పోవుటుఒడుప్పు పెట్టు 

(్ట యు మువ్టానొా(హీత్వర గాపంపుటం 

మ్యిరన్లు రుపట్నా (హి్రిికవియాట, బడు 
నో 

నూ 

ట్ర్కబిరబిరనడచుట్క ఒడిసితీ సికోనుట. 

అనడము (హింత్రీ) ఇప్పవాల్పు,సిద్దు; బిడి 

యమ్ము ఛయమ్యు విసరుటః 

(య్యుంను రుపక్నా (హిశెష్పవాల్చుట దూ 

కటు మెబడుట;విసరుట, ఛయపడుటి. 

టాహండా రువ్! (హింత్రీ) గెప్పపాటా 

తూగు కూరుకు, (యోళ్ట్యనా 

యెత్యళ్తన్లు రుపేట్ (హిాత్రీ) చూడు. 

(ప్వ్యజన్లు రుసేటా (హిపు) [గ్రవవాధ 

చూడు వా 

యు జివాత్ (ఆ ్త్రీమాలమ్యుకారణ 

న్యు పొర్గ నము (పక్క దిక్కు? 

కా ర్యుట్ (హ్రిచూడు ఆరా అనం 

జీ 



మాట ౮ ఉ్చమ-పట్ (హి) దడ, 
దడ్శ చెజవెజ్కదబదబ్య త్వరగా 

యు రయుటాల్నా (హ్రిఎంగిలిచేయుట 

_వాడుట్ట అబద్ధముచేయుట, 

ట్టు రుక్ పుటా(హి.పు సంధ్యాకాల 

ము మును-వీకటి.క ను-చీక టి. 

అయ్యిన. ర్యుటక్ (పి. ్యక్ర్ర) విదిలింపు, కద 
లించుట్క చివుక్కు నళలాగుట్క ఆదర్శు చల 

నము బాడింపుం 

క్యిన రుట్ కా (హీ,పు)విదిలింపు "పెట్టు, 
అదుర్కు దొబ్బు చివుక్కున లాగుట, 
ఈడ్చుు కదలిక జూడింపుు ఒంటిగుజ్జపు 
బండి కచ్చడము, 

(ల రయ్యును రుట్ కానా(హ్రి)లాగుటు, అల్లా 

డించుట్ట విదిలించుట, దులిపించుట్క జూ 

డించుట. 

(యను రుటక్నా (హీ) విదిలించుట్క ఒడి 
యుట్స బక్కబడుట్ట దురుపుట, సన్న 

సిలంటం (టి 

స్మేను రయుట్ లానా (హి అబద్ధము'చేయు 

లశాటు రుం మైల్ (హి) ఎంగిలి భక్త శేమము 
=రంకుదిం [(బు-ము 0త, 

లపల ర్యుజ్జర్ (హీ) వెద్దవాడ్ క్ మ్ముచెం 

ఆవమ్టార్తురు రుగక్ (పాత్ర ) ఆదశిపొటు, 

అఆదుక్కుభయమ్పు బులు గసప్పు(అకువాసన,) 
(యైనను రువన్నా (హ్రి ఆదరిపసుట్ట బె 

దరుట్క ఫవనకముందాడుట, సంకోచించుట. 

' చ్యూుదు జెవాద్ (ఆఫు) (ప్రమత్నమ్ము శ్రమ 

పొాటుపడుట, ఉద్యోగము, 

గారా మర్ రుర్శా హ్రి పలచని ఇన్ని, 

జ్ నా 18సా రుక్ యురీ (హిలక్రీ 

రింపు చలివణక్కుకంపర ము, 

యెత్క్యును యుర్ కట్ (హింశ్ర్రీ) కొట్టివేసి 

నమండల్వుపాడీన్క చిన్న పోయిన. 

నం పులక 

వీల సన్లు 
రా ముర్ మట్ (హి. ఫుదొమ్మి, గుం 

పు;జడము;దిమి శ్రే ముసుకు, 

త్ను రయుర్నా (హీఫు 'సెలఏర్కుప్రవావా 

నుని ర్ష్రరము; ఫీరువడియ పోయు సాధనము 
'తేంపోయునది; తేంపోయుట్క కారుట చె 
మర్సుట. 

(బ్లు యుర్నా (హి బక్కపడుట్క, శ్నీణిర 
చుట, వాడుట, కృశించుపు, సన్న గిలుః ం 

ఎండు యిర్నా (హి) కారుట్కుపారుట్ట ఇ 

మస్పట, (కిటికీ జల్లిక డక, 
ర్వ శద రుళేకా (హి.ప్రుఏడ్లిగ వాతము 

త్రాశషు ముజ్జీ (హి. ్ర్ర్రీముడత్కవళి. 
తూ ర్యుజ్జీ (పాత్ర) పశుల్సు సందు) 

మడుగు 

వా. వానను ఆంచి ల తనా. 

సడ్టిమై గుడ్ (హీ త) జడివాన వా కజల్లు 

తాళపుబెట్టు, ముండ్ల చెట్టు 

సత్ర ను రుడ్ షుడ్ (పా) వెంట వెంట, చెక 

చసృత్వర గాాదడదడ, (టము. 

6108సు యుడాకా (హీ.ఫ్రు వానజల్లుపోరా 

టు రు డానా (హ్రీ ఊడ్చించుట, దయ్య 

మువదలనొట్టించుట న సం 

దులివించుటి. 

టాయ్రంను సుక్బటాన్ (హీ త్మ్రీరుం 
రూ ఫహూరుతము, గాలివాన 

య రము రుడ్ బే షా త్వ) జిట్టు రేగు, 

య్రాష్రమా యుడప్ (హి. త) బ్వాల,(ప్రచండ 

తృపుంజులపోట్టాట, జగడము య దేకము; 

కాంము కోపమ్ము వావజల్టు. 

లాయి రముడ్పానా (హ్రిజళడమాడించు 
ట,పోట్లాట పెట్టుట, (డట, 

(ట్ర సప రునప్నా (హిఏికలియుట్క పోట్టా 

సంస లా రుణ్ రుడ్. (హీ) "వెంట వెంట, 

ఎడ తెళక్క బిగబిర్శ త్వరగా, 



6ిమా 
కు! 

న యడ్రుడానా (ప్) విద 

లించుట్క అల్గాడించుట్క చివుకుచివుకు 
నలాగుట, ౫ డ్షించుట.-చివాట్లు పెట్టుట, 

యును (హిత్ర్ర) "దింపు చీవాట్లు విడి 

లింప్కు దులుపు, 

యు ముడశ్నా (హి) నద్దించుట, దులు 

ఫుట్టవివలిం చుట, వీవాట్లు 'పెట్టుట్స లా 

గుటు 

=కుదలింపు, శి ఆఅచిటు? [రాలుట 

బతి రుడక్ (హి. శ్రీ ,వీప్రరుక సవు చెత్త; 

(కను రుడ్నా (హ్) రాలుట, ఊడ్చబడుటు 
చిమ్మపడుట, చెత్త లేకుండ పోవుట. 

నా రుడీ పీ. (క్ర్రీముసుర్పుజడి వానం 

అవడము మయుక్ (హ్రినిర్మలము,స్వనృమ్యు ధవ 

“ భమ్యునిగనిళపిచ్చి,ది మ్మ; వదరువోతుతన 
ము నికర్థకమ్సుతు దృృము. (౮ (ఆ అత్తమా 

-మార్నా (పృొపిచ్చి కూఠలుకూయుట, 

వృథావాగుట్కతప్పు పనిచేయుట. 
(టగ్కనా రుుకాన్తా హీ్)వంచుట, వాల్నుటు, 

మెొగ్టంచుట, (కిందికలాశుట్ట మాటతప్పిం 

చుట, ఎత్తి పొడుచుటలంచమిచ్చుట్కగురి 

. పెట్టుట [కన్టృ పెట్టుట. 

ఆ రు మికానా (హి ఆగభాట్లె్టుట 

యై రు న్ రు రుకొవ్ -రుు కావట్ 

(హీ, పుువంప్పువాల్యు మె గ్ర శం 

| మమ రు(క్రా[హీ,పు;కుండ. 

సు ముక్క_డ్ (హీి.పు) (పచండవాతమ్ము 

-గాలి చాన వడిగాలిం [(ద్దుటం 

(యమ రుంక్నా (హివంగుట్కవాలుట్ట "ను 

ఆతు రయుక్ష్నీ (హి. ్ర్ర్రీతూగు కూరుకు; 

“కన్నము. [విసరుడు గాలి+ 
స్ట తా యదా రులోర్ (హి. శ్రీ) ప్టము, కష్టమా, 

అ వరమై రుకోల్ (హి. శ్రీ) నీళ్సీళో ఇదలా 
డుట్క జాడింపు (నీటిలో) 

స్యృయడ్తము రుకోలా (హి,పు). ఆల, బుడక్క 

ససుడ్ కీ(హీ. క్రీ )నడ్జింపు; చీవాట్లు 

మునక జూడింపు (నీటిలో) 

యను యుకోల్నా (హినీటిలో చెరలాడు 

ట్క నీటిలో జాడించుట్టకడుగుటం- 

సు రుక్కీ (హీ) వదరుపోతు; అతుకణగా. 
డ్కు ఏితండుడు, (పోరాటము. 

1య్మున్లు రుగ్ చా(హి.పుజగడమ్ము పోట్టాట్స, 

త (యు రుగ్-జాలూ(హి్రిజగడగొండి. 

యు రు? చ్నా(హిపోట్లాడుట, జగడ 
మాడుట్క వాగించుట్న తర్కి ౦చుట? 

అీళిమి రుల్ (హి. క్రి) సెగ్స కాక్క ఈఊ(దేకము 

ఆవేశమ్యుమత్స*మ్యు ఓర్వ లేమి 

లాయి “కా (ఆఅ. ఫు) అజ్ఞూనమృు మాధ్యము 

షమి రుల్లా(అ. పు) ఒక అంగీ 

మి ముల్గా(అ.పు) జల్ల "పెద్దగంప; కోస 

_పడినవాడు. 

నా రయుల్టాబూర్. (మ్రాఆధిక వ్ సమ్భు 

ద్షి వరదని? నిగ మెరయు (ప్రకాశము, 

లస బతు ములార్యుల్ (పా) (ప్రకాశమాన 

ముగు డివ్య మైస్త మెరయ్పుతళకళ లాడు. 

ట్రైను _ట సను యులానాం ర్యుూలానా 

(హిఊపుట్కజాగు చేయుట. 

త్క్కన. ముల్జానా(హీ) రచిలాడుట్టకోప 

పడుట్కతీయుట్క సలుపుట 

(3 )సయుసడ్తను రుల్ యులానా (హ్రిమెరయా 

ట,తళతళలాడుట్క, తీయాట, సలుపుట, 

కోపపడుట. 

ఆయ ిస్కమాసచ్రన రుల్ రయులావట్ (హి, 

తీ: లళతళ, మెళపు; తీప్టు సలుపు, 

తను రయుల్లడ్ (హీ. పు్రంమందృగుంపు. 

ఆ యారక్చము రుల్సానా(హి) కాల్చుట. 

(నేడు రు. స్నా (హి) కాలుట. 
రలేడ్రమాాఎయేరిమా రయులక్ _రుల్మ్యాా ( సీం 

శ్రీ) శళుక్క: తళతళ, (ప్రకా:శమ్యదీప్పి 

_అద్దము మెొ॥వానినీడ; దర్శనము చూఫు; 

తొంగు, వెలుతురుయొక్క ఛాయ (ప్రతి 

ఫలమ్ము (ప్రతిబింబము, 



రు 
వ్రిస్తిల్సీ 

అతనా 

కంగు ముల్కా (హీ.పు పొక్కు. బొస్త 

(రేడు రుల్కా నా(హి, (పకాశింపజేయు 

టు మెగ వీంచుట,తళకళ లాడించుట. 

(మ్యడు ములక్నా(హ్రికళతళలాడట్స మె 
రయుట. 

ఆయా ముల్ కీ(హింసక్రీీ చూడు యడమ 

స రుులమ్్ (హీ. స్ర్రీముఖకవచము, 

అశాశ్తికై ముల్ మిల్ (హీ పు) మిణుకమిణుకు 

_చంచల (ప్రకారము- తళతళ) తడక లెక, 

జల్లి తెరృజాలకమ్సు పల లెక; ఆకుళక్క_ల 

త్రలుఫు, 

(సేయడడా ముల్ మిలానా (హీిి మిణుకు మ్ 

ణుకులాడ ట్క తిళుకుతళభుకుకునుట్ట మె 

రయుట, - 

వ రుక్ మిలీ హిచ్చక్ర్రీ) జాలకమ్సు 

అకు పెక లతలుపు, మిసిమింసలుు కొడ్డి 

| 

| 
గ్గ 

మము చ” ఆ కని 

(ప్రకాశము నిణుకుమిణుకు, అల్లిక వెళు. 

వల'తెర. కంరిడక , (కుట, 

ము రుల్నా (హ్రీవినమట, వీచుట, ఆకు 

(ఏ (4షు రుల్వానా (హి) మాటువేయించు 

. ట్ర అతికించుట్ట విసరించుట, 

కటు ములంగా (హిం ఫు) మంచపు 

కుక్కి్మివద్నలెన మంచము బక్క_న్సి పల 

చన్విచిక్కిన,' 

టో రుల్లీ(హి. శ్రీ) జల్ల వెద్దంంప, 

ట్రై. రుల్లీ (హింత్ర్ర్రీ) క్రోమమ్సు. *పీసల 

తిచ్చిసన్నని పొర్క పలచని. 

అందా అప్రసాపాఖన్లు ంక్రిన్లు. రుమా రుమ్. 
రుక్రుమ్ (హింప్రు వానచప్పుడ్కు జడి 

వాన్న విసరికొ లక వానదప్పుడు- 

( (రయెంశ్రిన్లు ముమ్రుమానా (హ్ మెర 
యుట్క కకఠరళలాడుటు, 

యణత్షము సుమక్ హీ శ్రీ) మెమపు,కళశళ. 
భళి 

కండ్తమి _కాకమై ర్యుంఎకా జూ రునమకా/_ 

(పాత్ర) కుచ్చు, గుత్త్రిజా కీయళు భూ 

వ.ణమ్యు గుంపు;కృత్తి కానకు.,త్రము 

ఆ కం్తిము రుమ్ కానా (హీ) -సురపించుట్ట 

తళుక్కుువ నిపించుట. 

(యంత్లిము యమనకా (హీమెరయుట్ట తళ 
తళలాకుట, తసుక్కుుమనుట, 

(మును యుముక్షా(హి) పఓాటోపమ్సు వెఫ 

వమ్ము విలాసమ్ము అందము. 
(0 వారము రుుమూరా(హి) బొచ్చుగల జంతు 

వ్ర, గుడ్జై లగు. 

పనుల లళఆ్తన్లు యు*ే ల్-లా (హింవ్యు 
చికు... ; అలస్యము ; స్నేహము 

ర్యున్ (హ్, నీ గుల్ల, టంగు సలు రి మై, 
లోహముల “ప్పుడ్కురుం కారము. -. 

నా బ్రతిహాయున్ హ్) నుబ్లు సల్లు 

గణనం టింపచటించు, టంగుటంగ , యుణ 

రుం తా రము. 

(్ మనసము సుంంజ్తానా[హీ; చె చిజలాడు 

తి కోపపస ట్ట, 

టసమంతను రున్ నోడ్చా (హీ) చబ్గాడిం 

చుట్టకదబ్నుట, ఉసులాడించుట్యు మేలు 

కొలుపుట్ట పంధ్ధతో పెుకుట, 

జ్చన్తానకన్లు మున్ రుట్ (హీ.పుపీకుళాట 

_చికు,, ఏజాడమ్కుసంక త్రము. 

(తమాంను యున్ రుటియా (హి జగడ 

గొండ్కిీకులాట గాడు, 

మ యుంకులాహాట్ (హి* 

శ్రీ) చచిజకో సమ్యువి"లింప్యుక సరు. 

డమయడిు మున్ రునా (హి. ప్రుపీల్లలాడు 

కొనుగెలకి = 

యయాతిని రున్ రునానా(హి )నలనల 

లాడ సువసలుపుట;ఘబ్టుఫుల్లు మ నుకు. 

త్ర)గ బన ల-ఫుల్లుసుల్లు- 
ముగు త్క్కాన్చానరిః 

టను ముంమ్య్ముని (హీ-త్ర్రీ)తిమము 

వనంస్లా శవతినా. ముంకు-యుంలీ 
(హి.(్ర్రీ)గుడ్లి గచ్వుం 

రను ముండ్. (హి.పు) గుంపు. మంద; 

తో ప్రుశనము; నిక్క పొడుచు! "నియాంసు 



| ఎపును వనిత 
ల 

వెండ్రుకలు. 

పట్ర. రుండా (హి.పు) ధ్వజము కెక్కె 
ము,పతౌాకము జయంతమ్ముచిన్యమ్యు అంకము. 

వా 
| చందన రుండోలా (హి.పుతలనిండ వెం 

(డ్ కలు గలబిడ్ల్డ; గుబురుగా వెంట్రుకలుగల 

వాడు, చిగుకు జొంపముతో నున న్న్న బెట్టు, 
గుబుగుుగానున్న చెటు. 

చశడ రుంండీ హీ (శ్రీ) చిన్న 'కెక్కెెముం 

సము ర్యువన్ (పాకీ) కంబ్టునుల్టు,న ణ 

గణుృనసలనగల, కం శుుకంగసు, రుం కాగము. 

కస్త ముంకార్ (సా) యుణత్కాగమ్యు 

మ. 'టేక నల్బ్థనేనుచష్పూనుు రుం 

గా రము. 

భి. మి యుంకావ్ (హింక్త్ర్రీ నలుల్యళణ త రంద్రము పం ("ఈ కక 

“ఈంచ్యషుల్వనుల్లు నుునుట్క టింగుటింగు. షః 

త్కా నము, [ ఖంగుమ నుటుం 

(యట్టి మునక్నా (హి వీ పు స 

. కుటుదు ముం గార్ (హి. (న్రీ త) అరుపు, కేక 

కరూత్తకీచు బొబ్బ ఘీంకాగము. (నరకము 

గడా జహాన్ను మ్ (అ.పు)  అంధకూపమ్సు 

(తోో(యజకాన్ను మి( అ)నకచాస్పి వరకసం॥ 

యిక్రను నున్ కోత్ (ప్రి ఒరసందు ెండునో 

డలవకిమిచోటు = 

త వంచాచు ఖదిన్లు సూట్ ఎషూల్.. (హి, 

పు అప క కల్ల;ఎంగిలి; మోసము, 

లద పాలి లిన బడ్రిమా మూక హి ఊరిక్క 

ఎగ తాళికినిద్ధకము గా 

చత ణదామ్కుళ్య రూట్ _ 

రూూటక్ -మఘూంట్ (హి.ట్ర్ట్రీ) ఎంగిలి, 
భుక్త చేప ము. 

(7 వర్తమ గ్యుూూటా(హీ) కల్లర్సి అబస్ధీకుడు, నిజ 

ము క్రాన్సిక ల్లమైస, కృతిమ మెస్య మోసమెన' 

(ఆ వారన పార్తమి రునో టా _ాగోంటా (హ్, 

పు) ఊప్తుపాడుగు వెండ్రుకలు. 

సధమ్రత్రదా రనో(ర్రూ (హీిపగిలినుబోలః 

తృ వసు. రర ర్వా (హ్ సంస్రురురాపుట 
లేక రాల్పుట, 

సాం రాడ్ హీం్ర్రై నీ) జగ డమ్మునివాదముం 

టతయడ్రిద గనోక్ ఏ స ల 

గ్పుకళూరుకు; మొగస, బకవ్హుతూ నిక దొబ్బు 

"పెట్టు పోటు; ఆదుర్యు విసయడ్యంపసారాయి 

పొంగు 

క కాప్తమ్లా న్స్కా (హింఫు) గాలివడిలేక దెబ్బ 

లేక విసరుడుుకూరుకు. తూగు ఊపువిసరుడు. 

నూ ద్ద రనోక్నా (హీ పారవేయుట్టరు 

వుృంట్తువినరుట్ట వేయుట పడ వేయుట్యముం 

త వే యుట; తు ఏడు పఫడపోయుట; పాడుకేయ ట. 

పాదము రనోల్ (హిపు; ముడతృమడత,వద 

ల్యుబంగారు మొ॥ వానినీరుపోయుట; ఏను 
గుయొక్క_ వంకరనడకృమాంసపు దావకము 
జక కానుపు. (లైవె వేయుబక్టుం 

ల్రూతసా సూల్ (హ్రిఆశ్వకంబళమ్యు పకువు 

0 ంద్రమా రరోలా (హింపుసంచ్చి తిత్తి, బోలె 

అడపమ్యువద్నలైన;పకు, వాతము; వెచ్చని గాలి 

డను రూలా (హి.పు) ఉయ్యెల్పఉయ్యొ 

ల(ఆాడు, 

(ఆ ఫార్తమై రఘూల్నా (హీ ఊగుటవేలాడుట్య 

అభ్ధాడుటజాగు చేయుట; పడియుండుటం 

ఖు దోల్నా (హింఫపు) సంచ్చి తిత్తిఆ 

దడపము. 

రమా రనోలీ (హిం స్త్రీ) బోలె తిత్తి. 

ర్యారమా రూమర్ (హిపు) గుంపుతిలకమ్య్ము 

బొట్టు ( భూవణము ) 

య్యా. స వ 
యంతు మ. స పాఢ్రేలాడుట, మస 

'లానుటృత్తూగ్పుట, కురు కుట్ట కకూడుట. 

(ఏ ంంరా కనా (హి=ఫు) ఒకవలిపెము, 



పన్లు 

టు రనోనా(హీ) ఆరంకొంచుట; కొట్టుట. 

(్యయ్రార్తుమా రనోంపా (హి) పండ్హసత్తి. 
శత థి ళం వాదే 

న్యాయ రూప్ డా (హీ,ఫు) గుడిసె కు 

ఉదము. (గుడిసె, 

యును నునోంటా (హీ.పు ఉయ్యెలజూఫు, 

బహ్రైదూడృలడువారిసి ముడి. 
భయా రూంజ్ (హి. శ్రీ) గజ్జరుచ్విపతీ, 

గరాడం, [(ముంగోపము, 
అన్తుత్తూర్రిన్దు రూంజల్ (హీ.సక్క్రై) విసుకు 

టయయ్రాంసు షూండీ (హీ) గడ్డిగుబురు, (ఒ 
కచోటక ట్రగానున్న ది) 

యిది రునోంక్ (హి) చూడు.టతడ్డిమ్ల 

స్ట ఫాతిమా రనోంకా(హి.ప్రుచూకు. క్రతు 
(య్టంమ్దురునోంక్నా (పా) చూడు టయ, డద 

(యర రూంక్నా (హీ) పశువులుక్రుమ్మ్యు 

కతృుకుమ్మువచ్చుట- 

చరర్తన "రుప్నా (హీ) విడియపడుట్ససి 

ద్దపడుట్కుక నుమురుగగుట. 
నా రుశా(హింపుభావిగుంట్కగొయ్యి 

బుస్టృ చెలమ్కు ఏరు వెం వా-నియుక్సతి స్థానము. 

పాతను జహేజ్ (అ.ప్పు ఓల్సిఅరణము, సా 
మని, 

అభళస్తు మీల్. (హీర) కొలన్సు వెమవు 
__ఉబభ్బల్సిబూద'నేల్గపల్ల ప్రభూమి. 
టై మొుల్నా (హి సహి౦చుట్ట ఓర్చు 

ఉ, అనుభవించుట, 

(యయ్తదద్దు ముయ్నా (హి) మూలుగుట్ట ఏ 
డృ్బూట.గోడాడుట్ట అంగలార్చుట్ట వ్యసన 
పడుట. 

కట్తూక్లు టుంా (హి. క్రీ) రొయ్యవేప, 
బామ్య్హైరన్లి మ్రుంగుర్ (హి. పు)చిమ్మటపుకుగు 

క్ర్చు రాల్కుఇలకోడ్సీ బొద్దెంక, 

య్ జయ్ (ఫ్ర జయఘోనమ్యు స్తోత్రమ్యు 
జయము గెలుపు, - 

ఫీ 

ప. 

మ్ ని ఏతాని. 

చ్ స 

ట్ి జీ (హి) గరవాస్థకము, అయ్య్యాస్వా 
మ్రిపంతులుగార్తుట య్య ఆవున్వుచిత ము, 
మంచిచ్చెసపయే. 

[నా జీ (హీ.పు) మనస్సు, చిత్తమ్యుజీవము; 
(పాణమ్యుష్ళాదయము[ ఇాబ్మ్రి జంతువు: ఆ 
త్మ బుద్ధి; సా వాసము, ధైర్యమ్యుసా ర స్ధ్టోము; 
కక్ష తాణుస్వభెావము, (పకృతి; ఇచ్ళ,ఆ 
పేశత్సుకో రిక ఫేమ్కఇస్ట్యము. 

టయ! మిక క్రానా (హీ )రోతబుట్టు 
గ , 

తు. టం! మపిెాాబురాకర్నా (హ్రీ 

ఓక ర8ంచుటు వాంతి చేయ:ట, 

టట్లు ఆహాళర్ అనా (హీ) వ్యసనము 

వచ్చుట. యఖ షా _ఎభర్నా (మాఎరో 

యుట్యవిసుకుట్ట వి ముఖు సగట, 

త నా లి టల టఆఫాబవ్లానా (హీ) నునన్ను 

ఉఊల్లాపపరచుట,€ళక్ష శీలా పష 

ఖిలా (హి)సాహస్ంచుట ౮కు ఆషా 

చలానా(హీిసాహ సించుట.(లచు పా 

జల్నాా (హ్) దుఃఖపడుట్టు ఖేదపడుట, మ 
నమెనయుట ౬న (యు ఆపహాాొహ్నా (హీ) 

(పా) తప్పించుకానుట టరు ది - 
ఛూట్న్హా (హ్ నిరాశచెందుట; అ డ్రైర్యప 

డుట. ,$ఎద్షు-దార్ (హీ) కైర్యళాలి. 

౮13౩ _దు-డాల్నా (హి) బతికిందుట. 

లేనా (హి చంపుట్ట(ప్రాణరుతీయుట. 

౮రవింట్య6 అహా ప్నా-ధడ్ 

కానా (హి గుండెలుకొట్టుకొనుట్క, దడ 

పుట్టుట తృతదంక గ్నా (హిఇచ్చిం 

చుట్టకోరుట. అకు_ద_లగానా(హీ) 

'మూహించుట, (కద్ధ చేయుట ఆవి ఫా 

లగ్నాా (హి) ఇష్టపడుటు, వలఫుగొనుట. 



ర్చ యి సన్ శ 
$ ₹5 ఖై 

కువచ్చుటు, యు షి -నికల్నా (హ్) 

చచ్చుట. (టి టె జఆఫాపోర్న (హీ 

అవ్రైర్యపడుట, 

టు జియానా హీ) (బతికించుట. 

౮ టో ఆపాపే'అనా [హీ మనసు 

క | ప దా ఇమ ం కీ వ్ 
ఆమా జైబ్ “అ, 0), = ముం మ్ముపలిక = 

అడ్ మం గ జా ఆడినా చేట్ 7౯ సన్రీ) కీంర్క కీదరతిత్తిచా 

వత్ రా([ఉ )క చెోవొంగ ర. 

అకాసేల్మై = యనుటేట్ జీల. (హింస్తీ ఏనా నాలుక, 

అకులు! లానా (హిి'పైైలుగొ 

టుట్క జం ఫాలునకకున్ను పేలుట, 

(కు ంసనరుంరి కా ల ఇ హీ; నోటుకు. 
న్్ ట్ల లా ష్య న్ నూ న 

ఆం గచుకొనుపుడ: మొ! [(అఫి కారము" 

ఈశ య కి, న న ్లు యా్యమాజీత్. న జయము లక? 

ర. జీతా (హీ, స. పాపము 

ఆమి దశమాది హీ (బ్రతిక్యు 9 
ఇ 
అతి గె ఎ క్రి గా లభ్య శి, 

న తినను. గోపరతుట 
(టను టు! పా) పలుచుట్టటడెంచుట, 

గ రత్రి 0 

వాళ్ళ జ్యేష్ట మాసము 
వధ న్ ఖతం 

(వనక ననా (శక భ్యష్టుడ తొలిచాలు, 

పనమనూసమ "డుషటిలు సళ మెద. 
ఆటు క్ర కం డు 

గ ప జా లనీ (క. గ్ న్ న్ స మ లే ద్రుసమి 2ం*ని (వా ట్ర! చదు 

వ 

టై ఇ 
(యి జీజడా హీ.పు, అడతోబుట్టువున 

ఈ కళ్ జ్ర క 

నమ్ యా ని స ల స ఇది శ్త వకూ = 

“ఈ (/ కమా. ఆ 
డ్ 1 

ఇ 
వవ 

వగ్యమౌాం లోనియెనిమి వవ క్షరమ్ము. సాన 

సిఖాములో “సేవవర్శి ఆరల్నీఆ ప.6 సాంఖ్య 

మ (ఎమ్ము' , _సనుసకించి చీని సంఖ్యయ 

౯ )జీమునంఖ్యువ ల నెమూడు (| జింతురు, 
మ య్ 

గ్ 

(1 

డుబావనరది అక్క లేక చెళ్లైలిమ నగదు 
ల్వసై లీజ్ (హిం్య్తీ) సోదర్కి ఆక్క 

చెళ్రైలు. 

యేమి "జయ్యిద్ ( (ఆ) ఉత్తమము, (శేషము 

కూ గ్యమ్సు బలీళ్టము, సారవంతము; పొడ్డ 
గొప్ప, ఇెద్ద వ లమెకనుంచి! 

నా జ్ళా (హిపు జేలకజ్ఞం 

యదు శైసా (హి) ఆట్టిఅట్టుుఎట్టి, 
ఎక్టన గా, ఏవీ తగ్యాఇట్టు చ్యరీతి గ్వాఆనీతిగా) 

తద్వతు గా, ట్ ర యదు క్వొరెసా 

(హిధతన్న దిఊువ్న ట్రుతద్వశు గా. 

ఆమి జం త్కుపు: తుకాయివంటిబక ఫరా 

వభంసుు 

వాలి లై 

స్యా జీప్ (అప్పు శవమ్యుపేనుగు. 

(యయు్యుమంళ్ళను చేల్-జేల్ మ్ (హి.పు) 

చస న 1 

టోని చేరీ (హీ. శ్రీ) పంథ్లకోల (ఆనవు 
మొ! తియగ వేయుసా ధనము. + 

మ జీన్నూ (హీ) ఫజించుట్కతినుట, 

లని జైన్ (హింపు) _జైనముకన్యువృద్ధును 
ముసలివాడు- [తుక్కుజీవనము 

య జనా (హ్రీ జీవించుట్కబకుకుట్ట(బ 

మఖ్లమి బేవట్ (హ్రిజీవముల్య ధ్రైర్యమునగల; 

ఒలము*;ల. మనసు ;మోరు+ 

(నషా జీ్వ్ ణా [హి.పు, (సా ణమ్ముజీవము 
జ ళ 

ల 

“వ్ డా మౌ చ మోక్కు[ తాడు, (నషా 9 

(సనా వేవ్నా ( (హ్: చూడు. అంతు 
శి 

॥ 
యు నావా “'ీ) చేయాకు. బఎయస్తాదాన్ 

(పొ! వేయా భమోవం 

య్యా చ ర పా.ప్ర్రకళమ్యుబాట్నికేరు 

కృశతుకుడు, (పు అసలి (యు ఎమౌార్నా 



టు శి2గ 

న దబుకుతోకొట్టుట. 

బటు మ. /ప్ా అ వమలంట, కొనసకుట, 

తాకప్రచెవిం 
1) చాపము ధనుస్సు, 

(తవుడు 

హ్ 

పాం ్తీ) కట్టిహామ 
స చాప్ లూస్ (పొం ఫూ 

[శ్రముచేయువాడు, ఇచ్చకములాడువాడు, 

జన సృ కాలమారి. 

న ఇాప్ లూసీ (పొ, న) ఇన్న 

కముల్కుముఖస్తోత్ర తము, ("సేన ఏఎరిటుక్కరి, 

స్తా = మాముక్. (హి,వ్పు య జూం, 

యర వాత్రక్ (పై*, పు) చాతకపక్క వాన 

కోయిల. 

త(స్దా వాట్ (హీ 
అలబవాటకి, 

ట్టు వాట్నా (హి నాపట్కునకుకుట, 
క్ు చాటీ (హి. స్త్రీ మంధన్సి మజ్జిగ 
(చిలుక) కండ, 

(స్టాయన్టూ వాచా (హి*ఫ్రు పినకం(డ్రి, పెళ్తం 
సట చావక్. (హీంప్రు హేలీషాట, 

ఆప్తాట్దా వాచీ (పాంటీ) సీసకండ్రి లేక పె 
త్ర త్పం(డిఖభార్య, 

హా ఇవాద్రర్. (హి.స్రీ త్ర) ప వృవము, దుష్న 

టె లేకు, సిలవీర్కు బు. తూగు 

నుర్తడ్ని 
( వాక్ (హీ) 

[రైతా 

న గ 

త్రీ) మచ్చి ఆక్క కోరిక; 

నాసిన్ట , ఆచ ట్ర (సాం 

ఆవ్మీ (హి) నలం గుక్క భాశిక్రలు, 

లము! 0 6మైాఅంగుల్ (హీ) చెత్తైను. 

“ఖే (య్తానోమూనా (పొ) యాస్థకచ 
ముః అమి (మ్లాాబాలి్(పా) సింహా 

సనమ్ముమంభము. | శ్రే (మాపాయ (పా) 

చతుష్పాక్తు, “తో స్త (న్తాపౌయా, వశ్రచుం 

చము, న హా వ 

స్ట మ్యట (ష్య భన (పా) ఖం. 

ష్. పోష్టు యీ శ్ర (మా షక్టాక్టీ 

చాంద్నే (హి మయూన్నెైన్లేముత్తైదువతంమ్ము 

ర ణయస్కుప్రొ కారము) | , (మాాబానూహి) 

చకిలముకిలము, తో (యమాకోనీ (£" న 

క... యఖ సు ఎ 

ఖా:కక్. (హీ) (ప్రపంనమంకయు. 

రృబ్తయాషత (ప్య్య)ట్టు వారోంసా నే 

చిక్ ప అన్న (య వెల్ల వలికలపడుట. 

11 (సు చారా (హిప్రు పశువులమేతం 

3ల్య(్హూ చార్దహూ (పా పదునాలు.ు, 

సస్ణాల ( చార్ నాచా5్. (ప్రొ అనివార్య 

ముగా నిక పాయముగ్యా బలవంతముగా 

నిర్బృంఫముగా.. విధిలేక 
రెట్లు చార (పొ.ఫు) చికిక్స, ఊపొ: పము, 

ఉఊపచారము్కుసహా యమ్ముపరిసాగ ము, పకు 

వుల మేక. క స్య ర 6రు-బో యి (పొ) 

పకిహార్మ హైర్ధన, ఉపాయా న్వేసణ హు, ని 

వారణకోరుటు ) మొ, 

యాప్టరు వావ్ త్ (పా ఫూర్వాస కము, 

(పొష్తజివూట, ప్రాష్టుటిభోజనము 'వగ్టితి 
నుష్కజు స్ 

ీమీ[స్ణా ఇాసష్నే (పాస్రీ వా. కుచ్చి! 'మ్మద 

నమ్ముషాళు  తీవిష్టునుకల్సీనుచి, విచ్చు; 

మౌదెర్తిబం గారు వేం వావ న్నె లేక: చ్చు; 

పెద్దబాణలి. 

చయ్ బన్లా శ్రస్లు వాక్ఖాబంద్ (తు ఆకో 

గట్టి మైస్త పు గల చుకుకైనం 

రంప మై చాకూ(పొ,ఫు) సున పేనాకత్సి చిన్న 



లజ లము క 

జూ 
ఖళ ర్ట 

కత్తిసురియ, 

శ (ము వాక్ (పొ,పు) చినుగ్కు-వీరిక్కుకోత, 
వినిసివ్క చీలిన ఆంగియొక్క జీరాడుభాన 
మ్కు( వేలాడుఅంచ్కుపగులు, వీట. 

తయ(ద్షకన్నా ఉ) చించుట, వ్ 

షు. (గకబావిఒజరం 

ఖ్ (స్మ ఇాక్ (హీ,ప్పు) వస్మనసాలి, బావిని 

య్([ంు వాన్ (ఇంపు) వు. 

౮ ఇాక్ష్లక్ (పా.ప్ప పు) శేవకుడ్సు బంట్రుక 

నివాడు, వ. 

య్ (షా ష్. సూ ఆ “నేకకొలువు పని, 

(ము చా్సూ వాచ ఒకవినభమైన 
కవనం టివితు సు. 

ఎయు నా చా. శ్రీ) వర్తృవమ్ము నడవడిక, 
వాడుక వెఖర్సి కేపి న చకలనము, 

నడక,నతిస్వభా నమ్ము రసుకి ,ఉు క్కు, మూ 

ఇవో 

సము, లండు బాన్ (ఆ) తక (రిం 

మలీహె “ల లక్ (హి) నర్హనము; నస 
(౮1 న్్ ళా భా / 

వడి (2 షన్ (హీ) వర్త 

ఎవం ఎకి వాలీ వ రగ ముం 

పాళి చుుకుగల్ప తెలివి 

సిల్కు సర్ప రి జాణ [మైన ఉటంకియైవృట క్కు 

లమార్శి యుక్షి ుుంయయడక్కువిపుణకరల. 

యిటు బత లీ (స్ట-దస్న్ (సా కేయితి 

గెసన్పఫపుణ పాలం 

టీ లీపు నాం ఆక్ట్ (వౌ, మ. 

తా సన్న ముకిటక్కు 

43) 

లీ క వాలా న (హీ, పు) వక చకకుల 

పటి; ; చెళ్ళు వీ ట్ సబ వ్రువెనె ప్పగింళ_అ న 

ల 

(టు వాల్నా (హి జన్లీంచు ఏ, నేముట. 

టం. బాల్య (హి.ప్రుటక్కంరి మోసగాడు, 

జాత్యియుక్సి మంతుష్తు, 

అశ యుదాలీస్(హ్రీనలువది. [రోందినములు, 

యీ (షా వాలీసా (హీ.పు)ు తండలమ్యు 

+ షా చామ్ (హీ,పు] చర్మము తోలు, 

(మై ఎవో 5 (హీ రంకువాడు. 
గ కోద్టాలీ డు శయ కేదాక్షషచలానా(హి) 

న నా? ంకొల్లించుట్కు మితిమో రి ఆధి 
"కారము చెల్లించుట బలాత్కారపు (నట్టు 

తము, (విల్లు,చాపము* 

యే గు కాయ (హీం్ర్రీ) కుపాస్ట్రుబ్టము, 

(0ట్టు వాటా హీ.ప్పు]చరప్పుదెబ్బల వేటు. 

యు కా జ్ (హింపు భందుడు, మాడుప 

టపంపట్తుణా లువ ఉషవముపశేళు; కిఎటముు 

స సెలయొక్క్టకవపటివెనము ఒకఖఘా 

వణము. వ స న 

టో టు ా  వాంద్నీ (హా. త్రీ ) ఎన్నెల లెల్ల 

యంనలో యి య్వ-వోక్ (హ్) రాజవీధి 
అం: మా ప్రీ) యోటోయ్లారా 

త్ ( (హ్ 'వన్నెలెరేయి. 

రెయన్టు క? క (హ్*వు; అర్ధవర్తులమ్సు కొల 

భలలోనుప ఇకూగించునొక యుపకరణము, 

యే స్ట చాందీ(హి. త్రీ) వెండ్కిధనమృు ధా 

శ్యమ్ముకల్యాణ ము, సంపద- 

మస్తు ఇాల్లా (హ్రా:పుస్టల బలిస్టామైన 

ఆకోగ్యముళలుచుముకు కల, 

ఎ ఏమంత నూ వాంరల్ -చావల్ (హింప్పుబి 

యః ఘర తిలో ఏవిమిదవభానము (తూనిక) 

వయా వావ్. (హి.పు)ు జశృఆకురమ్ముఆ జ్పీక్ష్స 

ఉ త్సా; కాము; ముగు.'ీన్లు సత్తామై ఎ(మాచోచ్ 

లా “వ ష్) ష్టం 

ఇచ్చ అపే చేక్స్స ; మ? 

ముస్తుఆగలే స సు. 

(యవి ఏటద్లు “హగేనా(హ్) అక్కనయుండుఓ 

5ట్దుచావా (వాంచ్చు నూయి, బాన్సినోయి 

నా వాహొహ్రి.క్రీ 



ప మ. ఏ 

హెంచుట. -మెచ్సేళేః 

గరు. మ న 
ఖం లు 

హి ప్ చ మైళముకుం, 

గా చాయ్ చాన! చాడు ప 

రి దొంళ ఎముచ్చు, (పంళ్ల ఫం . 

ట(లస్టు చవానా (హీ) న నమలుట్స కొరుకుట్స 
రడ్డ్కు చుచానాహ్! ) ద్రుచ్ముట్కుపొడుళుట. 
క్ చబాయీా (హీ,,క్రీ టై) నమలుడ్డు 

- నమలుట్ర, వ్ పలవరి౦ పు, 

పధీస్టైో సన్లు వబడ్ చబడ్ (హి.ననై శ్రీ) వదర్భు 
ఆలీలస్టై చబక్ (హి. తీ ) అదర్వు న. ఫ్రం 
యు చబక్నా( హీాఆదరుట,స ,సలుఫుట,. 

కు చిబిల్లా (హీ) విల్లకనపు, కెలినిమాలిన, 
ఆట కాయతనపు. “ల [ర్వాంపన్ (హి.పు 
పిల్లక నము, తెలివిమాలినకనము. 

నూ చబ్లానా, (హి) చప్పరించుట, 
యజ్టుస్టైయుట్లు చుచ్చా-చు ఏ. (హీీగు 

చ్చుకొనుట,(1చ్చుదుపడుట, నాసి టీం 

1 ఇధప్టా వ్ అతా (పొప్పు ఆకును చా 

“చూడు . 
(ఎ ్రతమ్హాత్వ్యాప్టు చుబ నాం చుఫెనా 

(ఖై చు్నా (హి) చూగు, ప. 
న్ ప్రశన చుభోన్నాప్రిచూడు. 6 
తోసేనసా టు చభీనా-చలీనీ (హీ చే 

పునుగింజలు-పుట్నా లు-చిరతిండీ, 

మై వప్ (పొ ఎడమ-పెన_డాపలి, 

వడ్కి తన్న. 

ళు స్ ఇ గళ 

మనను తులాల నలలినననటతననతుకమనాన మననము 

యాస ఇంస్టాపరాన్స్ (పొ) కుడిఎ 

దమలు. 

పా చుప్ (పాం శ్రీ) వకొానము_ గళ్ళ ము 

ఊరకు ఏండుట- ఊరక్రున్న . యయ ఆమా 

వాక్. (హీ మకొసముగా-గుట్టు గా నిళ్ళట్ల 

ముగాంరహస్యముగా, (య్య అల్ల" మ్టైూహో్ 

“నౌ స్ ప. 

(మొ ) టెబ్బ. 

ఆ నీసా( శచత్ హ్, పు)నరపు,]ె మం. చ ప్పేఎ 

స షు (య్యా. వవ్ టా. నక్టీ (పా) చదు 
నెన_అణగియు న్న-చట్టి_పభ్లిక గానన్నావె 
ముపాటి. [తి10చుట, 

(హీ అంటింమట_.ఆ 

జ ్క 

సై" దపట్నా | (హి అణగుట- నసదును 

“గానశఫట. [(కౌనళించుట్స, 

(య్యాన్లు చిపట్నా (హి) ఆతుకుట-లంటుట, 
(ర చిప్ చిపా హీీిపీసపీసశే టకం సలసలా 

"కెక్కుజిగునై న, 
నమా చిప్ వీపొనా (హీ) వ్ జ్ న 

డుట. బిసక గానుండుట. 

జ్ (సానమ విప్ చి పౌజూాట్ వ్ 
(లౌ, 

నా ప్సపస్క లసలస్త్క బి;ట-బజి%ురు. 

ఇ పీలిక” త. జ్ గ మ్ముకవచ 

మ. బుజముఫీలిక (చక యప 

(త) బిల్లీ. బంకు 

జో (సా న వో రాసీ /పా, ఫ్ర గటుస్తు_ 

బంటు, 

1 సన్లు చవ్డా (హి.ఛ). వడీయజపోసిన 
లక్క = 

సు స్య్డు న్యు భపడ్ దపడి్ (హా) క ప్పరించు 

"బీళక గతుత్యు వోన్వుడు, 



కాఫి బళ 

శ్రీవరి. నూ. 

మొ 
ఖానా 

నాననా వనాని 

క చపడ్ఖంవీ (హింత్ర్రు అం 

సడీతొళత్తు, అంబే 

క సభై చుపణ్నా (హీ) చమురుట్కు చమురు 

వోయుట్ట మెకగు/నూనె) ఫూయుట్టఇ 

చృకములాడుట. 
స్తా చుప్డ్నీహి) చమురువూ సీన్కజిడ్జైను 

నాకము గ్ పు ఖ మ యట్త్ష్రసస్లా బాత్ 

హే, త్రై) ఇచ్చక పుమాట్ట ఇచ్చశాలు, 

ఆమయ్యేద్దు చప్ కలమ్ తు, శ్ర్ర్రీీసమ్మద్దనము, 
ఇరక్కుజత్ని స సు. ఫగు౦పు. 

యోస్టసై చప్ప (హి. క్రీ 0) ఆసక ప్పెరగాడు, 
(పిట్ర*, (కున్న్య,నిమ శ్రే మెనటక్కారి, 

కుమా చుప్ కా (హీ) మౌనముగా సున్న డర 

రూము చిపికానా (హిఅంటించుట్ట ఆతి 

కించుట్యపని పెట్టుటఆణ చుట్టు జత్తుట, 

బ్రోఫస్తా చప్కన్ (హిం్ర్రీ ఒళదొక్కా 
'సేవకులది' 

(య్యా చిపక్నా ( (హి) ఆంటుకొ నుట,అఆకు 

కట్ట ఆబ పట్టత య. గనుట. 

సీసా చుప్ కీహి. ్ ర్ర్రీచానము నిశ్శబ్దము; 
సిర్టునా య 

మా తత్నా (హ్రీఊరకుండుట సిగ్గు పడు 

ట్కపిడీయపడనుట, నతుకుట, నక్కుటు, జఒదు 

గుట, గ్ మోకాటిచిప ప్ప 

సీసా ;ఫ్నీ (హీ. న! పం 

కాసా మ్ ఫస్టూా ఏ([పాః ప. 

/ 

ఆాశ్స్తా వం | 

లస చిప్సీ (హాటీ అతుక్కుమా సిక, 
స్తై చప్పి (పాకీ) అంగ మర్షనమ్ము శ్రా 

నె. శ శ్ర 

కువీసుకుట, న్. 

లిమా చకేట్ (హీ.త్ర్రై 1. చ పేటము 

నోకుక్టు “రము చెబ్బ, "పెట్టు కష్ట్రమ్మునప్ట 

మ్సు( వేళ్లుచాచినఅర చేయి, “జారదాడు, 
రూ వచపేటా ( (హింఫు) చజపు, జెబ్బ) 

్యుదు చపేశ్నా (హీ) చూడు. టకు 

యమా చక్ (హీ +) వెలికిల. రృచయిన్లుా 

కన్నా (పే న 
్రోయుట్యపీడించుట, (హిం్రీ) 
ముకలంఫు, 

టట్టు చితా (హి,పు) చిత (శాష్ట్రమ్రకుష్పం 
టట్టు చితానా (హి) జ్టైపకముశేయుట = 

ప్ర 'నెలికలించుట్క వలికిలపడ 

చిత్త 

సీమా చతుర్ (హి) చతురతగల, చాతుర్య 
ముల్ర నాలుగు, [ర్యము. 
శ్ ఖల నక త్రి ఫ్రీ ళు 

టో (మమ్హు. చతురాయి (హిం) కా 

(యుపై చితకా (షి) కర్చురమ్ము చి 
(తమైన; సానావర్థ్యమైనృ్నమ చ్చలుగల్క నీల 

స్వేక మైన, నై [లంగల. 

కా విత్ లా (హి చుక్కులుగల్వ మచ్చ 

లమ చిక్ వన్ (హీ, క్రీ )దృష్టి,చూపు 

టకు వథధాడ్నా(హీి చించుటష్కచిల్చు 

ట్స ఫీలికలువేయుట్స తుత్తునియలు చేయు 
టృతిట్టుట్ట జిలాగుూగాగీకుట 

షు చిక్ డా (హింఫు) పీలిక్కచింపు, 

(్లఫద్ధనన్లు చిథడియా (హి) చింకి, చీలికలైన, 
జీర్ణమైన పీలిక లైను "బండ్కివిడూపుకుడు-" 

యర్రిచుషా చు య. పరిహానకుడ్యునవ్వుల 

త్ోపె చిత్ ప్రహి.క్ర్రీ "మరక్కమచ్చ్య చుక్క, 

ఒక'సాము, (చింపు 

యను చిట్ (హిలక్త్రీ చీటి;శీలిక-చీలికు 

త వట్ (హి) చప్పున, వెంటనే తమ, 

బమేం య్యుయెచ్చాసట్ (హి) చరచర 
దబద బ్బ బడబడ్క వడి గ్యాశ్వర గా, విరాన్క 

ఇక చెకృబిరబిరు చిటచిట(చప్పుడు), 
ఉతయోన్దలవ ర్యా (హ్రీ ఉనివేయుట 



220 ( భా ప్త (షు 
కాజేయుకు. (నా తెమ్యురూప్యము. 

(స్స్ చ్లా (హ్ ) ె ల్లని )కు(కమెన 'వెండీ 

క వటాపటే (హింఫు చెటచెట్సబ 

డబదృత్వర వేగము, పెళ వెళ, వెంట వెంట, 
చిటచిటమారకమ్ము (చచ్చుట, )చ్చిత్రవిచి 
(తమైన్యనా నావర్ధమైన. 

యెజ్ఞుయ్యి చటాచట్ (హీ.పు) చిటచిట; 

వటఇిట 

వ. 

కు టే క్ కప ప్వుడ్కా నె 

య. 

| గ్ 

కయ్యూ-య[య్ముంయ(యు-సైయే మ్ముదటాఖ్ 

_చటాక్-చటాఖా-దటాకా (హీ.పు)పె 

ళ్లు వెళ పెళ్ళ ఎటచిట, సెటపెట్కచటు 

క్కు చటాల్కు గప్పుడు. 

లప చటాన్ (హీ,పు ;చాపరాయ్యిపశుళ్టు 

బండుబండభూమి, రాతి నేల, 

నా చవటానా (హీ నాకించుట్టభం-చమి 

చ్చుటఫ్షవయము చేయుట, పంచి పెట్టుట, 

త్రో యా చటాయీ (హి. క్రీ చాప, చికి 
వాప [ వెద్చము, య 

య్హ హోస్టా చుట్ ఫట్ (హీ శ్ర) చిల్లర 

న చుట్ఫుటా (హీ ఉప్పు కారముద 

క గాపడికృమచిళల, చుకకళల, 
వూ చట్ పటానా (హి కలకనొంచద 

ట్వచిడిముకిపడుట్క వ్యాకులత నొందుట్కి 
ష్య కలవర నా తటలటలాడుపు, 

(1 యుష్తా చ వట్ఖారా (హి) లొటుక్క లొ 

క్ర్రైమచిమాచుటలో వే యునాలికచప్పుడంం 

(చ్వ కూర్పు (యుష్ను శట్ ఖా (కృార్నా 

టా మైటకరంమాట ,చటాలుమనిపిం మట, 

నా చటఖ్నా (హీ) చిటపటలాడుట; 

చిట్లుట చటాలుననుట్క చిటాక్కనుట, 
అవను చటక్. (హి.,క్ర్ట్రీ చిటుక్కు ెళ్లు; 

తెలిపి మెళుఫు, తకుక్కుకెంత్కి బెళుకు సిం 
ఫ త్వర్క చురుకు . (దప్పి? 

నట్ కా (హీంపు) రుని కమ్ముదనము; 
ర్ చుట్కా(హీ.ఫు) పీడిజెడుక”ంచెన్ము 

చిటుక క్ స 

రష్లుచిట్ కారా(హీ.ప్తుచూడు! యను 

కా చట్ కార్నా (హి) నోటి వప్వుడు 

తోప శువులనుతోలుట. 

రును ర్కానా. హ్ర చిటకగంచుట, 
న టాలు మ నిమించుట. 

యు చుట్ కలా [హీ.పు, సరసకచనమ్ము 

చకుతొ కష్టకూట్టంగసము: నరల్బము, 

అ వాకు మైనరుండు దిన్న తోయము, 

కా చట కా (హీ) -విట్లుట్స పగులుట, 

వ్ చటాలులేకచికంన్యన మటు బె 

డి యుటరంగు పోవుట: వెల వెలపొ ఈట. 

మ. చుట్ర క్షా (హీ) తుంచుట , ఫో యు 

కాటు వేయుటుక గచుకం, 

్యా ను. గడియ 

ాననీమో చుక్ క్రీ (హి, శై శ్రీ) పీకిెెకు; చిటి 

తా ;చిటుక;గిల్టుట; ల! 

ఉట్ల మిస్టా-భర్నా (ఫా). ?ల్లుట; టె 

ప్వుటి, 

1షయమ్టూ చట్ కీలా (హి కారమైస్కకుచికర 
మైస-(ప కాళమాన మైన, మెరయు. 

షు చుబ్లా (హింప్త) సవరమ్సు కొప్పు, 
జడపిళ్ల, 

సు వట్నీ (హి, శ్రీ) ఉఊఫదరోసక్సుప 

చృడితో"క్క్ర్రవ్యంజనము, నంజు క” నునదిం 
ఆ 

(నా వచా చటోర్- వటోరా (హీ ఫ్ర 

రుచు పుకోరువాడ్కురు దులిమార్సి ఏతితిండి 
పోళతం. ః 

త్తు చిట్టా (హీ, ఫు) దినవగ్య పుస్తకము 



సిక్కు 

వహృికరుడ్కుకవిలియ, కనిల్వెపట్టి లెక్కల 

పుస్తుకము, 
టు చట్టా (పావు రృక్తదోవమువలనగలి 

గ నపాడలేకమచర్చం 

లు చిట్టి (హ్. ఫ్రీ)ప్యతికచీటి జాబు. 

మా శట్టీ (హీ. ల్ర్రీవస్ట్రమ్కుదండుళ్య సుం 

కమ్యు[వచుము, (జుట్టు. 

(ట్వ. చుటియా (హి్త్ట్ర్రీ చూడ్చ క్ు! 

టు శటియా (హ్, ప దొంగ ల పెద్ద, 

స చుట్యా నా హి గాయముచేయు 

ుకొటుట, శకాటుసేయుట, 
న 

యాసను చుటిల్ -చుటేలా /హిరగా 

యపడిన, కెబ్బతగిలిన, 

ఎసాస్తూ చ ఉటొయల్ (హి) ఇదుచైనృబల్లపర 

పుగాసున్నృబయలై న 

ట్టు బతయలు గానున్న, 

(యము చుటీల్నా హి) గాయముచేయుట 
"కాటు వేయుట్కకొట్టుట. 

(టూ చచా (హీ,ప్లుు చూడు, (య్హా(్టాలను 

పదము, య్రు[ద్ధాన్దా-బశానా(హీ) శిమీం 

చుట్టదండించుట, ఎక్కు బరచుట, 

(దాసు చుచానా (చుచ్చాన్యా(హ్ర్ కారు 

ట , చెమర్పుట త డీివమయుఖతు, 

ఎడారిగానున్న్యబ 

తువాపా చిచ్ డీహి- క్రీ కాణువ్యావీడుదు, 

ట,రద్దూన్ను చుచ్ కార్నా (హి బుజురించు 

సపృలాలించుట ఎముద్ధాడుట. 

[మర్ధన చపాను చి-ఏిండా- చిచేంచా 

(హ్. ప్రుకూరగాయ లశ జ్ఞాదము (పొట్లనాయ్స. 

(ఫర్హానా చచోేడ్న్హా (హీ) పీల్చుట్టకుడు 

చుట్ట త్రాగుట, 
వయా వహా-చహి నా (హ్రికిచకిచలా 

డుట్సుకీచుకీచులాడుట, (సక్కులు) 

ఎావ్న్లు చచీ (హీిం్త్రి) చూడం బ్యాటూ 
(ద్హాన్లు చిచియానా. (హ్రికీచుమనుట్సు 

అరచుట్కకికకింలాడుట, 

మును చచేరా (హిిపినలడిలేకపెత్తం 
(డికి పుట్టిన. 

గ్ బ్ (పా శ్ర్ర్రీజగడమృువాదమ్ము అల్ల 
ర్కివదరు, లొల్లి, (రాటమా, 

చ్చ శ మే. లో వ్ ఆయతప్హాయూ చఖావఖీ త్ పో 

య్మ్హా 2 కే పొ పోపో వెళ్టిప్పోఛి 

(ఫ్ర్రతయాూతూ + టర్ ౬ వ. శ్ర) 
కేష్కృపచ్చడమ్యుచూడు. / ఎట్టు 

స4మై్రచన్దుంనిచేడ్ (హీ ఒట్టతడు 

పుడువాన. 

సద్దు చల్ల డా (హి,పు)ు గజ్జ జు ర్రామాణుడు, 
ను. వోస పు! 

స్రాయేమ్టా. చుత్రూ/పి పాత్ర నా. లంజె, 

యాలి చేష్టా కడ్డీ (హిం శ్రీ? వీపదైఎక్కుట, 

అ చర్ (హి శ్రీ మం ) పజ్జుబట్రచీంచు 

చప్పుడు;  ఇసుశదిన్న్వె ఒండు, 

డా చరాగ్ (పావు) ప్రమిద. దీపము 

'సంతానమ్చు సలుతురు, బ్రతి | యూలా 

చాన్ (పాం,పు) చిచ్చు 'స్పంచ్లము ౬ 

తం యట ఉద్యా-ంయ్యా ట్రన్లా 
“బభథాన్నా బురూనా, ఠంశాకర్నా (అ 

దపముెడ్డదిచేయుట్క చల్దార్చుట లేక 
యలు ౮రి 

త్రీయుక ది హిపెల్లా బే..(ప్రా-ీక్కటెను 

వీఫములేని, పాడుపడిన 

తా చౌనీ (పా; శ్రీ) చేవాలయాదు 

లలోపీప పనుసెట్టుట్టకఇచ్చు (ద్రవ్యములేక 

మాన్యము, 

సక్సేనా 

ల్యుపసరిశ బయళ్నూ కంవి అడవి మేత పొలము. 

చరాగాకా (పా. శ్రీ పచ్చికబయ 



వా 
వ్లీవ్రైల 

౮1వ చరానా (హ్) చేపుట్టు కాయుట; 

వేజడించుటృటక్కు చేయుట, 

(1 (పా చికానా (హి చీల్చించుట్సు చింపిం 

చుట, వీరించుట. 

(1 సా 'చుఠధానా (హీ) వొంగలించుట, ఆప 

వారించుట్టటక్కు చయుట, 

౮1 స్తా చక్హానా (హి సలుపుట్స తీయుట్కు 

నొ కం 

ఏసేచ్చు చిళాండ్ (హిత) కమకువాసన్క 
గబ్బు, | 

9%నూ చిరాచ్ (హింపు) వినుగు-చిరిక్కు పగు 

ల్కువీట్స చీల్చిన పేడు, 

9! చరావ్ (హి.పు పచ్చిక చేల మేతపా 

లము, 

యే సమా | (1 వరాయి తౌ- ఛశాయిక 

(హీంఫు) సిలాసత్తుకొయ్య/మంద్సు. 

తోసా చరాయా (హిత పుల్లరి మేక 

కూలి; మేపుట. 

య్సిద్ల చర్ బ్ (పొ (కొవ్విన బలిసినబిడ్డు 

- గల్యచురుకై నం లతలా జవాన్ 

(పా్రానాలిక చురు క్రై నమాటకారియైనృమా 

టల నేస్పగల్పతియ్యనిమాటలాడువాడు. 

యట్లు వర్ చాల్ (హి1చురుకై న్య జాణ 

మైన తెలివిగల, చిత్తరిమైన, వగలాడియైన్న 

కులు మలాడిమైను సాహాసముళల్చ పోకి ర 

౮ స ్పమ్లు గర్ బరావా(హీ) చేర్పుతోమాట 

లాడుట్టతియ్యశినూ పలాడుట. 

తానా చర్ వీ (పా. శ్రీ) కొవ్వు, చముము. 

చాడు చర్ పరా (హి) కాగరమైన్స చురుకైై 

స్క తీక్టు మైన మంటపు క్రైద్సు ఉస్మ్మమెన, 

చిరచికలాజెడు, 

(1 జీ సా వద్ పరానా (హి మంటు పుట్టు 

తు చిరచిగలాడుట్ట చురుకుఫుట్టుట, స్ 

లుఫుళుం 

యతి! ల్ధద్దా చర్పరాహాట్ (పాత్ర) 
మంట,చలుపు; కారము చురుకు చికచీక, 

పటా వళ్పూజ్ (ప్రా దుర్నలమైన్స ప 

నికిమౌలిన 'తెలిపిమౌాలిన. 
పోహా చరిత్తర్ (హింప్రు చరిత్రము వర్హన 

ము స్వభావము కథ, 

టో సిన్హా న ర్ (హీ.ఫు) ఉపవాస్మ4ళముబే 

యెనివాడు, 

ా ఆమ్లా చర్ వా (హి,ఫ్రు చర్చ, ,పాంసు 

(ప్రస్తావము; వదంత్సి (ప్రఖ్యాతి వివాద 

మ్సు ముచ్చట (ప్రసంగము, 

సప్పాస్తా చర్చర్ (పాల్యక్త్రీ) చె:శజ్కు చిట 
చిజ్బకిజ్టుకిజ్జు చిట-చిట్స చిజ్ఞు మల్లం, 

( పాసా చుర్ చుకా (హి) కఠరకరలాడెగ్సు 

బొరుగుబారు సలా జెసు, 

పాపా ఫర్ చరా (హీ) చూడు.! స్హ్రద్టు 

ల | స్ద్రూన్ల ఎర్ చరానా (హీ) చట చిటలా 

డుట్స కిట్టుకిజ్ఞు మునుట్క -చిరచిరలాకుట,'న 

లుపుట్సు వదదకరుట, 

యె! దాన్న "కర్ చరావాట్ (పాత్ర) 

మెంచెజ,చిజ్ణునుడు కోపమ్సు. సలుప్పుతీ 
ఫృుముంట, చురుకు, 

బ్ చర్ ఖ్ (పొపు) చశ్రమ్యు ఆకసము; 

తరిమెదొడ్డిగుముపోతు; ఒక జాతిడె;ప్ర 

ద షిణమ్మతి ుగుడు,(భమ ణము. 

1 టప పంఘా నా([శా 0 సరసన తదునుట ఎప త స 

రాట్నమ్యుముసలిి పనికిమాలిన (భమరకి 

మ్చుగాసము, 



రా చరన్ (హింపుు తోఅతిత్తి శేకబా 
కను ఒకమక్తుపదార్లము. (గంజూయితో 
వేసినది, "నలుసుడు 

లుబొక్కెైెనవజ్కి స న. | 
న! 

దపా నర్ ౯ (పావు, గురుపోతు; ఒకజాతి 

క. 
వ! 

చేడ్యుర్టూ “దర్ ౪ వాపా.పు)కీచు బెయ్యిళిల్ర$ 

అవను చిక్ క్ (పొ.ప్ప్ర మెల్బ ముశక్సి ముల 

మ్సుమమ్షు. 
న 

రసా చర్యా (హీింపు గాయమ్కువార్కవప్ప 
త్మ ల్ చ! 

మ్యుట క్కు, మోసము. 
యెత్యస్తు చుష్టుట్ 1హీపు) చూర్ణము, 

యెత్కన్లు చిక్కట్ (హి.పు క 

ఫేభ్రిక 

యను చర్ కతగా (హీ. 

చ్యువాడు మావటి 

ఫు) ఏక వగుకు మఠకతే 

ట్ర (క్రింంవాడు; తు 

యను చికళ్నా (హిసకొడ్షగావినేచనను కర్పుత్తీం 

కట్యువద కుట. 

ల్ోమె చిక్ కీన్ (పా) ముక క్రైనఅప 9 తె 

న్ధఈఅశంప మైన, 

ల 

న చుక్ మున్ (హీ) వ 

వముబేసిన్నపాడియై ను బక్క ని, 

ముసలి, 

శల చిన్ మికానా (హీ, క ౫ 

ప బర్ మిఠరానాట్ (పా, తి 

[రణము 

హా వన్ 'హింప్పు పాదమ్సు పాదుక్కచ 

ఇషా చన్నా హీ! మేయుట, (ఫు వచల్లడ 

మ్కు ఆవేకక్షకు, 
శ జ్జ 

ట్ర్ గ్ చుర్నా హీ) టా ఈ సరస య్ 

డుకుటు, 

నెటు హు చు చకింక్స్ 

పకువ్చు మృగము -:కుస్పాత్తు, 

ఆవోూపా చన్నీ హిం్ర్రీ 
తొట్టి) 

నా. వాం న ప్ూ.ళ్రు వకవ కుండ, 

(నా సై చర్యానా (హి) "సేపించుట. 

| యూ చిర్వానా (హి) చీతించుట, చీ 

ల్పెంచుట, వింపించుట, 

టా చుర్వానా (హ్ వొంగతనమా బే 

యించుట్క 

ఘపసపలు ర! 

(హాంప్టు) పసుల కాపరి. 

ద్ద లు ఎలి! ఏమా చర్వావా (హ్, త) కల్లం; 

న ఖ్ నా చివోంజీ (హీత్ర్రై) చిరంజ్సి 

వెస్టా మ్ల చిడ్-చిడ్ (హీ.నక్త్రై) చిజ్జు, వ్ 

పమ్ము అసవ హ్యామ్ము "జెక్సి? సారింత్క అమిష్ట్రము, 

ఆరు శ ల్నా (హ్ వెక్కి రించు 

కృబతాలిచే నంట, 

పిచ్చుక ( మొగది) 
క 

03 చిడా (హీంపు, 
నాం శ 



గీ | సు లసాహమైా 

౮1కు నన హిరంంయ్మకట్టుట్క వక సత్ర సను. మార్ “హీ. ఫు! బోయవాడు 

రించుట ఎంశాళికేయుట్ట విసీకించుట, చి పిట్టలనొట్టువాడు. (ఆడది). 
జ్రుఫుట్రించుట. (సూ చిడియా. (హీ.త్రీ! పిచ్చుక, పిట్ట, 

౮|మస్లూ చిడ్చిడానా (హి) వెజవెజలా లీఖ్లీస్తూ చృుడైల్ (హీ, స్రీ) కామినీవాకమ్యు 
డుట,బీదరించుకొనుట, కో ళపడట, = తొతులంచెకమాపి. [(సంచుట. 

యె! సన్లు సను వక్ విడాహాట్ (వాం శ్రీం) 

వెంపెం కోపమ్సు చిరాకు. ముప పము. 

టూ చిజ్నా (హీ, వజ్జు మూట 

కోపించుట, -వీదరించుకొనుట, 

ద్య నా! మాచుద్యాండుడ్వ కాటు. 
ఆటుకులం, 

ఎయు చఢానా (హి) ఎక్కించుట్స్ట ఎత్తు 

చేంయుట్క ఎక్కువచేయుట్ట ఎక్తుట; (గ్ర 

చ్చుట్సనివేదించుట. 

[వసు కఢావా (హింపు) "సిండ్డిపాకుంళ 
ట్నమ్సునై వేద్యము్సు అగ్బణ, వివేదించుట. 

ఏలె సమ్మూ దథావ్ (హి.పు) ఎక్కడ్యు వృద్ధి 

పోటు, ఇరద 

టో యై నామా (హ్. క్రీ) ఎక్తు ఎ 

కడు వాడ్చిదుడెక్తుట. 

పే చ ఈ స్ట నషట, 

జు. న జ్ పై ఇ ఆేీకాస్తా యశ తి (వీణ, శ్ ఎక వసి 

లాసచూ, మి పలు;రూ కదల, 

యదు సభథ్నా (హీ) స చుస 

టఫఆర్చుణ య పట్టసివేచవ రగ 'వఎకు వ 

గుటు, 

లనూ చథ్యా గాయ పాొదరక్కు పా 

- దుకమ్యు మెట్తుపాదశ పీ ఎత్తునుడినుగల 
పొదకక్ష. 

(స్వేద ్ సన్ను చధ్యానా (హీి ఎక్కెందుట. 

(ప్ర యెంనా చ ఢ్వాయ్యా (హీ. చిక్కినవా 

డద, శూచ్చుటకు (తాసులో "ెట్టెయువ్న 

వస్తువు. 
రక్త ౪ న్నీ యా సే (హి. .శ్ర్రై పిచ్చుళ్ళఆడది), 

జ లో 

టప చుస్తానా (హి కజిపిం చును, (తా 

ట్ర టీలాసై చస్పా" (పా; అతవను అకెడ; 

తగిన యమో శస్య మైన. . 

టి అసె చుస్స్ (సా. విగిపిు ఇరువైక; తెలి 

వి.లృచుుకైన,ది! ప్రమైన 

నీ [గ 

యుుమై చుస్త (పొపు) కడుఫుకోనిపార్య చే 

కపిల్లకడుపు గో తాగినపొలుంకునోటుం 

బ్రయోాస్టా చిస్తాన్' (పా, త్ర) పవకుషుక 

పా చసక్ (హి. త్త్ర్రీతీఫు, 'నలుప్పు పోటు. 

రుస చస్కా (హింప్రు కచ్వివాదుకఆశ; 

ఆతుఠము, 

(టిమ చసక్నా (హి1నలుపుట్కతీ వమట, 

పాసై. చన్క (హిం్త్ట్ర్రి పక్కకు 
[సంబ క 

(లయిస్హా చున్నా హీ) కుడు వబడుటు కల్ప 

తహ చున్నీ (ష్ త్రీ) పాలు మె '_తా 

రై 

యయషన్హ చిహక్ (పా..స్త్ర్రీ రుచిచూచుట, 
వండినదానిలోమిగిలిన భాగము, వంటవాని 

హొళము, 

ఉమ్ము చమ్మ్ (సా. క్రీ) దకంచ్హు: సృ ఆశ, 
అ కేకు, ష్య ఉహస్హైంఎ బడ్ ( పా ,దృష్టిదో 

పము, య ఆటే శమన్హానుమాచూ (ప్లా 

కంద్ల బెదుక్పగద్షంభ్యు ఊరిని నూచుట. 

యయంపునా. చమ్ముక్. (పా క్రీ) కనుమ 
వ జ్. ము, నినోధరు. 

పస్తు చవ్క్ము (హి,పు) వెలకు బుగ్ద్యసులో 



టు టమ 
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చనములునూది-బెజ్జము. 

రీ, 
క్ట 

ఎనన చుళద్ (పా.పు) న వెద్దపి 

శ ప్రామేనద్టా తు చుగల్_చు య ర. ఖోద్ 

పొా,బ్చ్రు కొంజెగాడు, చాడినొట్టు, కొం 

కీళ్ళు కొండియుడు, వాడి, 

ఎానస్టు చున్లీ (పా. స్ర్రి)చాడ్కి. కొండెము, 
(ట్టి (సు |తప్పుంప "నా (జ) కొండెము 

లం చెప్పుట, 

టాటీసు శఫ్తీ (పా. క్రీ. గీట్లపలక, ట్ట ట్ 

న్ బద్ద చక్కని గితలుగీయుటకైన సా 
నము. 

శ్రప్హు చక్. (ఈుశ్ర్రీ కెజంచాప్క వలతేర, 

టడిస్ణు చుక్కర్ పొపు) చెలమ మడుగు, 
కుంట, 

గ్రండెద్టా్య [ండస్టు బక్మూక్ గ్ 

ఫ్ర) కా 

టో ఆజెస్టై ₹ ఎకహాక్షీ  . చెకుముకి 
స సం) 

) నయ్యం దుళందర్ (పొంప్రు కాకబేదము. 

టయమ్లా చక్ (హి.పు) వాలము సేద్యముభూ 

మిని గురించిన స సక్ఫుద్ధి. 

యము చి (ప శ స. నహ ముకలక "లేఖ నో 

ప్ప కటికవాను; వలతెర్మ  తెరదాప, 
క్లింజకము, 

.ఆన్మ్హై ఇెక్ (ఇం,పు) బరాతము, హుండీ, 

కును చ వ్ క్క్యా స్త ప్ప) గుండనిది, వలయ 

ము చక్రము చదగ మైవచ్చె 
వెరుస్కు పేరినన, తేట్టిష, 

యచ్వూస్తా - య్యోన్లా కప్పు 

షేర్చినడి 

చపకాచూయ్ 
జా 

చూందీ (పొ, శ్రీ ). విరుమిట్టు; 

'శమ్ముట) 

శొళటు 
రగి 

( కద్దు చికారా /హి.ప్రుహరిణక్కు లేడ్కీకణు 
బ్యాసాకంగవాద్యమ్య. 

క్ర కూ చికారి (హిం; శ్ర వేటకత్తి. 

(ర్న చుకానా (హీ) తీద్చుబృముగించుట 
ప్రీసమూవముచేయుట ,ధకతెంచుట. 

అత రము చకావక్ శ, చశక్రవాళకమా, 

నం (1 చు కాయి (పా శ్ర) తీచ్పు, త్ర 

ము షు, తెంపు, 

స్టా చకత్తా హీ, పు) ముద్కు పంజ్హకాటు 

ర్త మాంసపు ఎవొ బండవికుళ్చ ఖా గుం 

క. న్ళ్ల్య [ము మునక; నొెజ్జలోక, 

మ. చుక, థ్ త్రీ ప. 

యెద్దు చిక్కట్ 'హ్) జిర్తుగానున్నృ, మో 

రికైన్మృమడ్డిగానున్న . 

(యు. చుక్షా (హి.పు) వీడి 
యు చిశళట్నా (హి? జంటుగాలేకజిడ్డు' 

"గా'లీక ఘమురికి-గానుండుట. | 

శ్రీ) చూడు. మ్మ 

వమ శక్చకీ (హి. ్ర్రై శ్రీ! కటార్కుకత్సి ) 

విచ స్ప -గాం (డు వాయించుచిటికెలు, 

యేను చక్చాంవీ (హి.త్ర్రై నీ చుంచె 

లంక చుండ చెల 

షూ చక్క్లర్ (హేంవు 

కడ్కుప మడు, 

యవ చుక (హి, ఆతేీమై చు ( 

ఫు) వక్రమ్ము వలఈమ్చు 
ఖై 

న్ ంచుట్ట్రానీటి టిసుడ్ర్ సుడిగాలి; తిరుగుడు 

దిమ్మ, “కంద్దతివుగుడు ఫచిక్కుు అమోమ . 

యముగుండుబిళ్ల. టబ మ్ము- దేనా(హ్రి 

గిక నిరతి యనుట (గమించుట, చిక్కు బడు 

ట్స కాటుపడుట; దుట్టుతికు గుట, 
కట ల (హి 

చిక్కు పడ వేయుట. 

61కు ₹ సనన (హ్రీ ఛిరుగుట్ట చుట్టు 



ళీ ము్యువె చెలపిక || 
టా. తా 

ధ్ జన్ వాం మ శా ్యవ్పు పఖ$ , చెక్ ఫశ సాల 

స్ శివ కా! స్పా శీల గా. భ్ త 

ము శీరపసు యమ సే? త్రప' "1 రూ యా మ్ 1 

ముుపక; 3 ప న. జె 

టనమై చక్షీ పాత్ర బావిగిక, 
కం (యి 

క వా అం ళా మై చక్కా (హి,వు) టక్కు) మోసమ్ము 

నస్మము. _ (చేశివబట్ల 
ఆ మ స రే 

బ్రోపై చిపన్ (పొంత) సరింపశ్క చరిిపని 
(యష్టా చకా (పొ చూడు,(గద్జ్యమ్హు 

(యస్తు చిక్నా (హి) చమళళల్క జిక్డు?ల్మ మె 

రుగుగల్వ నుచు చైవ బాళెక్కులావెన కొ 

వ్వీన అంప మైన్యసెట్టుమాలిను త్తి య్యని (మా 

ట్స, సమయం పప్ శా (హా; అంద 

హ్ వస్తాాలం కొరముగల, తియ్యని లేకళ 

నక కమ్ములైవ, , వాహ్ట్ టయమ్టాఎచూర్ (పా, 

తుక్తునియలం, 1 సక యయు-నుడా (హి 

స్టిడి. 

ట్టు చుక్నా (హి మఇయుబృతీకుట్టతీకు 
మౌనముగుట్కివ? తెసట్క,తీచ్చసట, తెసటం 
వా చక్నావమా5్ (హా) తుష్తునిచు 

లును, 

న టా చిక్నానా హ్ సభ్రపంచు ప య్ 

రుస ప్న పట్టు ట్ప నునుఫవు గా చేయుట ) తియ్యని 
మలా చ 

వెయ్యను 

చింపు చిశ్నావాన్ (హిం క్రీ) కుద 
క్మ్ నునుప్పు మెలు స, 

యీ (పూ చిశ్నాయీ (హి్త్టీ) జిడ్డు య్ 

ప 

వా చిక్నీ (హీ హీజిడ్డనల్స వముముగల్య వం 
డిన క ఊఉనవంసర సమెన ళో టే య “ఖీ టు, 

సుసానీఎడలీ ? (హి 

నే 
షా 

ఏక య .వండినపో 

అణాల 

నిసా (. శే, (హ్) ఇచ్నకను 

లత య్య నిమాటబ్సు ననచపుమా ఏలు, 

(సనషమ “వికనియా (హాం ర / షయ నాడు. 

పాసై యవకా ను (ఈ. న్ రే రాక్షట్సి, 

ష్ జో 
(వసా క్వ (హీ.ఫు ర నక వాక సు, 

వసా చుకొాశా (హీన) తీస్పృతీకుమాన 

) ముగింపు; కట్టుబడి, ధ్ర, 

లే శస కీ 

పామై చకోర్ (హీ.ఫు) వ దపత్నీ, 

ఆత నక్వి (హి. త్రీ) న 

నవా వ్ఖానా (హి) రుచిచూపుట్స మాది 

రిచూపుట, 

ఆటప్తా్రప్తాదఖావఖి! పా, క్ర్ర్రీఅననుక్తూ 

లక్స్ అనమా నానము బెడి యుట= 

క్ వఖ్నా (హీ) గుదిదూచుటృతికుట. 

లే! ఏటా చిఖర్వాయూ (ప త్రీ) కలు 
సుకూలి. 

మె వక్య(హిం శ్రీ తిరూలి,విసరుకార్ని, 

(త ) త (హీ) తికుగలిము 

ఇగాడిం దుట, (ల టోమాకీమానీ 

(హీ) స. 

రెితథ్య్లు చకద (స్పా వొట్లుగాపడ్న (పవి 

మా... 



లదు స శ్ర? కో 

ర్ు 
తా 

టక్కు చుగానా (హి) ఏరుకొనితినునట్టుబే నా చుల్బులా (హి) చపలస్వభావము 

యుట ఎతనిపీించుట, మేఫుట, పొడిచుకొని 

తినునట్లుచేయుట. 

టో ళు చుగాయీ(హీ. క్రీ) మేత మేపుట, 

"మేపినపహాలి. 

యు చగల్బా (హ్ ) ఆళలిలేకతినుట్ట నం 

ఇ [న్హగింజలు 

లాషా చుగన్. (హి,ప్రు ఏరినగింజలుు ఏరికొ 

ర్లు చుగ్నా (హి) ఏరుకొనితినుట, పొడు 
చుక్రానిత్రిశుట తినుట, చమేయుటుం 

యస్తు చుక్ కేనా(హి) ఏముకొనుట, 
౮%య్ము చు గ్వానా (హ్రీ కనిపించుట, 

ల్యూయ్ము చిగూన (పా) ఎట్టు ఎట్టి ఏలాటి 
ఎటువంటీ, 

అమ్హై చల్ (హ్రి జమగుట మొప్ప తారు 

మామయ్య లను - బిచల్ (హి సంచ 

లనము స్టాన్మభంశేము, తొలగుట్క తౌరు 

మూరు తప్పు శకలవరము, 

బ్రీస్హా చుల్ (హిం్ర్రీ) తీట; కలత తిమర్కు 

"కామము, 

సు చిల్లా (పొ. ,ప్పు) వింటినారి, 

టా సస్థాంస్యక్యు చలాచల్ -చలాచలీ 

(హిం శ్రీ! త) (పయాణసన్నాహమ్ము సం్ష 

నుమ్ము పనితొరందరం 

(ను చలానా (హీ) నకిపించుట్స తోలు 
ట్వ సొగించుట్క జకకుట్స కెచపుట్న నెక 
బేన్చుట బ బయలు చేరించుట్క చెల్లించుట 

ఆం౦ంపించుట, 

నా చిల్లానా (హి) ఆశండించుట్స 2న 

చుట, శీక చేయుట్స "వెఆిర పెట్టుట ఏడ్చు 
త్ర అల్లరి చేయుట; కోసి చుట. 

యతిక్సు చిల్లాహాట్ (హింత్రీ) ఆపంచ 
వావ్ న 

రదు చిల్కా. (హిప్ప 

గల్క చంచలమైన అఆటకాయయైన్న ఉ 

ల్లాస్మమైనం 

యతి్యల్థ సేటు చుగ్బులాపన్ = హట్ 
ళ 

(హొ త్రీ) చంచలస్వభొావమాు,. భపలత్య 
చాంచల్నము, 

టు చుల్బులానా (హి చంచలించు 

చుండుట్క నిలచినవోట నిలువకుండుట్ట 
చపజము 7నుండుట్క సందలించుటం 

క) ల్రయూ చల్తాఫురోజ (హి మిక్కిలి 
చుకుకైనవాడు్క ఇం(ద్రమ కూం(ద్రజాలి, 
ఉటంక్రి పోసు 

బనీష్టా చల్నిత్తర్ (పాంపు) చతురత్క మోస 

ము టక్కు, 

ఎయీస్టై చిల్తవా (హి.పు) కవదను, 

అీస్హానన్హా చిల్చిల్ (హి. (స్త్రీ) ఆభ్రకము. 

ఎస్టోస్టూు. చుల్చుల్.. (హిం క్రీ). చపలక, 
చంచలత్క బిత్తరముు గులగుల కామా 

చురము, 

నా చుల్చులానా (పా) గులగుల 

ఫుట్టుట్మి శామాతురముపుట్టుట, 

ఏ(లీమ్హై అమై నల్ చలావ్" (పా.పు) (ప్రయా 

ణా సన్నాహముః 

సన్లు. చిల్లడ్ (ప్రాం) పేను ఈపి, 
| షూ విల్ జా (7 వంపు, "నుపిండిబూగరు 

ఠ్య భామా చల్ నో (పాంఫు) మంత్రమామి 

త్ పళ్ళు. 

అనేసా చిలిక్ (హా, త) నొప్పి సలుప్కు 

పోటు, 

పవెండినా వెరు 

*ర్రార్ర్యము, 



| యు చిలక్నా హీ) సలుపుట్క పూకు 

“చుట, . 
లా * చిలక (పా, త్ర) చిలుము. (బాగా 

కును నిష్పునువేసియుండు చుంటిపాా 

ఎావైలస్టా చిలకొచీ. (పౌ. క్ర) ప్రషాళవ 
సొత్ర (శురకలు కెళ్టుటేతుల కడుగుకొను 
తమ య. స్ట 

లస చిల్మన్ : /ప్ం 

. బ్రాసా షై (హి) వ్యవము సడవడిక్శ చ్రి 
తఉిపోడిమివా వు య 

స్టా న బ్రోహోాసేచల్నా 

(వ్రయము వేయుట, 
నా వల్నా (హి చలించుట్కు నడచుట్కపో 

వుట; వీచుట్టు చళ్ళ అటుట ; చచ్చుట, 
తద్హట; )జరగుట్క సాగు ట, (ప్రసిద్ధము. సట్యము 
రుగుట, జూరుట్స పారుట్స; జ జగడముగుట్ట 
దాటుూం; వెససట చినుుసట; మోస 
ముబేయముట్వ ఆరం. పశుట; పనికికచ్చుట 
గుణమిచ్చుట, కుక్తుొనుట , 

వా చలంతా, హీ, అమ్మెక్కుప 

(హ్రీ మిత్ర 

లిసా గాకు 

[సై చ చలా (హీ. స్రీ ఇల్ల 

”ప్రోట్లా చిల్వన్ పాత్రీ) మ 
= తడక్కళలతెర్చ తెకకాప్త కీలిజకము లె 
తడక, 

యను చల్యానా సప మ, 
లేసు చిల్ల(సా.ప్రుకుండలము, ; (ర౨ దినముల 

శకాలమఘ్సుు ముకుష్ట కట్టు) ౩ (మొక్కు, 

వింటినారి; _ జాలిక (నలువది యవనాట్రి 
స్నా నము జేకచ్వెద్య్య కన కు] 

(హీ 

పాత్ర)" 

లన్హారాష్టు 

(సా వలీఫ్లా పా. శ్రీ) శిలువ స ఇట్టి 
యా కాఠరముగల దాకవ్సు లేక -- కూలమ్ము 
కత్తెకొయ్య; ఒక విథయమెన గుణశారము! 

ఉపా చమ్ (పూ) కులుకు ఒయారమ్సు నీటు 
అలం్బుకము్కు సీంగారము, 

గై చ్ (పా, ప్పుచ చర్మము, తోలు, 
0 లదు చమార్ / 'పాజ్ర పు) చర్మ కారుడు మాడి 

గవాక్సు నొడగం గొ డారివాడు, ష్టు 
అాలూపా - చౌదస్ (హీ) మాదుగులమొొళ 

పం౦ండుగ్యానీ బక ఇష్టము మిడిసి పొట్స్క, అల్లరి, 
తపు మ. (హీ) ముర్గాడించుట, 

యం చుంబక్ (హీ.వు) లోహాచుంబన 
మ్సు నూద రిటురాయి. 

నై చంపా (సా,ఫు) వంపకము 

ఆనయంసైే లీహీ ఒక క ౦ళాఫ్య 
ణము 

టవ, యం వంిపఠల్ పనోీనా (హీ) 

మూయ షుశ్స్ర త్స అద్భళ్య గు టం 

ఆోసోసై చంప యా (హి పప్పన్సి చ౦ంపక్ష 
వరము, 

ను చిమ్ జూ 

వము, 

(౮ (సీంమ్లు చిమ టానా (హీ అత్రికించుటు 

08 వెంట, అం ట్రై 

పట కార (హీ,ప్పు) సహా 

(స్టా చికుట్నా (కూ అకుకుట్కు అంటు 
కొనుట, కౌగలించుట లశులుక్రొన్నుట, 

టంనైంస్టు వశమ్ నమానా (హ్ తళళతళలా 
డుట్క మెళయుప్పు, 

యాలి టనాంస్థుచమ్దహూవాట్ (ఓ (పీ. క్రీ న) 
తళతళ, (ప్రకాశము, 

గన్హోంమ్లా చమ్చ (ఫా,ష్ర్ర చమసము, గరి క్క 
సం “వా 



మస్తు చమ్ివీ (పా 

“* చీన్నగరిశ్పు మిల్లి, ట్ట 

రారాప్టా చమర్ (హి,ప్తు మూడు ఆ, (6ద్దూ 

'సవ”ఫు మెకమ్ము. చమరీమృగము. 

బ్రూస్తా వకమ్క ఖ్ (హీ, శ్రీ) 

స్తత ంచ్లూ 
అస్తా చమ్రస్ (హీ,ఫు ఇెప్పుకాటు లీఫ్ 

పుండు, 

వమకభ్ (హా క్ర 
త్ర్కంస్లై అబమింఖ (6 తై కదురుకుపె 

ట్టుతోలం తునుక్క బక్క నిది, | 

కా చవుక్వా (హీ) వికారమైన చం, 

జాల సం, నీచమైన తురగ్చ మైనం 

నందా చమ్డా (హి*ఫు) చర్మక్సు తోలు, 

| రాష్ట చిముడా (హీ బరు స పేను నట్టి విరు 

గని స్టితిస్టాపః కత్వముగల్క 'బెడసక్యా వం 

న 

జపా వహాడ్తీ (హింత్తీ) తాట్క తోలు 

- పొట్టుః క 

యయంన్తు చమక్ (హి. శ్రీ) మెమప్పు కళుకు 
ళా (ఈర ఫి ని 

(ప్రకాశము టోటోట్డు అయంసా- చార 

ర్నీ (హి) వంలాడ్చి కులుకులాడ్కి ఒయా 

రి వాగసులాడిి | యయయం్టా - అనా దార్ 

(హ్రీ కాంతింల్క మెరయునట్కి పున 

లలా దక్ (హీ త్రీ) తనుకు బెళు 

ద్య (ప్రకాశ మ్కు తళతళ, వైభవము, 

కర్ణ చుమ్కార్. (హీ, క్రీ) ఉచ్చిళ్లు మ 

జురింపుం 

న్ రంస్టూ చుమ్ క "ర్నా (హీ ఉచ్చిళ్లు? ళన 

కులం; బుజగరించు! డె ముద్దులానుట, న! 

చు! , రటుట, 

వ్ల్ఫీర్ట 
కసోతానోనానింతనను ఎాడాయొలనోభవ్రాాావానన్ను ౧ కూ ననిషోవోకలునానాల నానా. 

త). చిన్న మిళ్లీ: | 

(| 

నా వను ఇసిస్ ఇ న్యా అానోనభిను పనమినా?. 

చూడు, 

ళ్తే 

కన 

ఆను అ ఎనన్యన్తమ్యానా ఎను. మన చు ఎ శనవో ను - = వితము ావావమ్వామలలతో 

రుద్దు చమ్మా నా (హి) మెరపించుట్వ 

తళతశలాడించుట్క 'భెదరించుట్క ర్తుళి 
పంచుట. 

ఎరుందా. చమ్ కావ్ (పాకీ శ్రీ) కళకళ 

మెరుపు 

యెన్ కంపు చమ్ కావాట్ (హి (ప్రకాశ 

న్వు శాంతి సజుపుం ష్. 

టయంస్పా చమక్సా (హి) మెరయుట్క్స తళ 
తళలాడుట్వ బలపడుట్ట బెదరుట్టు కో 
పంచుట బాగాజరుగుటి; 

ఆ) ఫ్రావంమ్లా చమక్క్కూల్. (హీ కాంతిగల 

మెళయునట్టి, 

యంష్తా చవ్కీ (హింత్రీ 

బంగారు (తునుక )) 

౧). తళుకు ₹ాకి 

సదేస్థిమచ్లూ - సఎక్కష్టా చమ్ గాడడ్ = శృమ్ 

గీదడ్ (హిం) గబ్బ్చిలమ్ము గబ్చిలాయి, 
టోటస్తా = యం్డు వా చక్ముల్ 

అిక్షయసపా్రః 

లాసా వమన్ (పాప) వూదోట, వున్న 

వాళిక, . 

యూ చమోటా (హి,ఫు; . మర్గలవాడ 

కతులునూరుకొను తోలుతునకు తికునోలు. 

సా చమోటీ (హీ. క్రీ) తోలుపట్ట, 

తోలంతునక (దొంగలశాళ్లకు జేడీల కడి 
యమున_త్తకుండ కట్టానది) ఒక్తుతోలు, 

లోప వమూన ట్ (హిం ఫు) సిడుదు 

(హ్, ఫు 

టంన్దు చషుటా (హాంఫు), పేటిక్క. "ఇ్హైక 
శ ననపు ; పెట్టు, కెబ్బః వాలా 

యు చనా (హిఃపు, శెనగలు; శ్రా యో 

తపా లో హేాశేచచనే (హి) ఇనప గు 

ర్య భఖ. ౯. 

కం వ. 



లా 
(స్టా డి0 ఆమె మా 

+€4 ళం 

(ఏదు చిన్నా (హి) గోడకట్టుట లేక పెట్టుట. డుట, కోపపడుట, పోట్టుపొడుచుట, 
యు చున్నాా (హి) ఏకుట్స శ్వేస్పుట, పో యవ్లైనమ్టు దన్ దనానా (హీ) సలిపుట్స 

వేయుట; నోడ్ మొ: పెట్టుట; కుచ్చి 

ళ్లు లేక చింగులుసెట్టుట, తీస్పట్స వము 
నముగావెట్టుట్ట, సింగాకించుపు అమన్చు 

టి వడ్డించుట. 

బతమ్లై నార్ (సొంపు) బూరుగువంటి ఒక 

అనవిఇెట్రు. 

లా చునాం (ప్రొలట్లు ఆలాగు ఆటు 

ంట్సి బభనన్లా ల యై - చునీం (పా? 

శ్రీ వావవివావములు, లో పొలోపములు, 

యాయ్పు చున? వె "పొం ఎటులనగాా 

ఇటుల, ఉ దాహరణార్థ్రము గౌ దృహ్టాంక 
వపు 7. 

ద్వయ చునావట్ (హి. శ్రీ ) పేట; 

ముడంచుట మూయుట్ట ేక్పుట్క కుచ్చిళ్లు 

తో కే యు చునాంయిా (హిశ్రీ) శస్ట్రైదమ్ము 

గోడ మె) "పెట్టుట; కట్టుకూలి. 

ససాప్తా చంబర్ (పొ,పుు మూకుడుమూరతు 

మెదరయెముక్త, 

తోగేశసా చంచేలీ (పాంటీ. జూజికల్లైః 
యతడ్టు చున్నట్ (హి, క్రీ) బట్టలు మె! 

వానిమడత, కచ్చిళ్టు. 

ట్టు చింశా (హి. క్రీ చిం, 
(న్యు చుంచుటా (హి) పీసినార్కి లోభి 

రవంత్క కొందము, 

లతను చంచల్ (హి. చంచల మైన్స అట 

శాయహమైన, 

తి కదన చంచలావాట్ (పిత్త) 

చపలర్క చంచలత్క అట కాయకనము, 

టహ్టమమ్ము చిన్ చినా (హి) ముక్క పియ్రైన 

చిరఉిరలాడెడు, షచుపుకొట్లు, 

(నను చిన్ చిశాశా (పి) చెరభెరలా 

తీయుట) చుసకుళుట్టుట, 

(న్లైనస్టు చున్ చునా (హీ) నులిపుకుకులం, 
(కములు. 

ఎనస్టు చంద్ (ప్రొ కొన్ని కొంచమ్యు 
నా = దర్ రంద్ (పా పలు 

మార్కు ౧ నేక్ష సాక్టు తనస్ట్టూణి సార్- 

(పా అయునస్పవికిని అయినను, అన్ని 

విసములన, 

ల ఎనస్టు చు 1 ము = చశష్టా వంద నందా, 

చందర్. (హీ.పు) ఛందనూదమ్క దందదుడు, 

ల స్తా వరి గా (పా అంక, అన్హిిఇ౦త్స 

ఇన్నీ ఎంతే ఎన్ని. 

ట్! | తయస్టా చంటడ్రానా (హ్రీ ఎరిగి ఎనయగ 

నట్టుండుట్క నిరాకరించుట్క కాదనుట, 

అబ నునుటుం క 

అ!) యూ చం్యద్రావల్ (హి. క్రీ) సంబం 
ధము్కు బాంధవ్యమ్సు పరిదయన్సు తోడు. 

తు చసమ్టాల్నార్హ్రు రశీస్టా చం, చండ్ర 

(హి ్ర్రీ) అద్దళమ్సు అద్టికబట్ట, 

ల్రవేస్తా చందన్ (హి.పు చందసమ్ము గం 

భము* 

యను చంద్వా (హీ.పుకుక్లాయిమొక్క 

మెబౌగమందుంకుగుంకుపీలిక; మేలుకట్టు, 
విళావమ్ము పందిరిగుడ్డ; నాగటికజ్జు. 

నెతసేన్హు చంద (సొపు పాలు. భాగము 

ఇానమ్యు పశ్నూ ఈవి ధర్మము. 

(వఎసస్టు చుంధా. (హీ) వెలుకురుదూడ 
నివ్వన్స్ సేశ్రకోగముగల్కక ండ్ల రుసుకుళల, 
౪ 0డ్లా వృవాగం, 

(తన్ను చంధియానా (హి? మండ 



దృష్ట్రగలిగియుండుట, మిజుమిట్లుగొనుట 

చోకట్ల్యామ్ముట. 

యవ లగేష్టు బిందీ (హీిటతై నీ 

చింజ్ర తునక, 

పాకు చంచే (పొ) వ. 

(స షమ చందియా (హిక్ర్రీ) కాలము, 
మాడు నడినెత్తి, 

నీలీ పనష్టు చంటెేలీ (హ్ 

సన్హబట్టిః 
అ! చల్లా చండాల్ (పా. పు చండాలుడు 

పిసిశార్సి _్ర్రర్యద్దాం | తశమ్తు- శౌక్డ్డీ 
(హీ దుష్టచతున్త్రయమ్ము దుష్ట పవన్తయం 

లీ! చేసు చండావల్ (హిపు కా 
డ్రు తలార్కి కూరుడు; సేనయొక్క్ల_ వెను 
కభోము. 

౧) పీలిక చిలిక, 

క వలిపెము, 

అీ౨ బసేస్టా చండూల్ (హి +వు) పథ్నీవి శేషము 

(చకవాకము) 

లీ ఏమేషా చండోల్ స 

తోసా చొర్రీ (హింత్రీ 
బక ! 
6 

)డోలిక క పల్లకీ, 

టై) అద్దకమ్ము అద్దిన 

అమష్టు చంగ్ (పా. శ్రీ) గ క్ఞైలుఃట్రిన గాలి 
పటమ్సు ఒకసారంగ్ని ళ్లు; విపపుగువ న్స 
టను, . 
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కట్లు చంగా (హి నిరోగయైన0 కుదిరిన 
బిట్టమైన్క సళక్త్రడశు, 

తళ త్ "= 

యు యు చింగారీ (హింస్ర్రీ) మిణుగురు 
నివు జసడగొెండి, 

ఆస్ట చంగల్. (పాసు మృగములు మొక 
వానినోళ్టు పట్టు పమ్సైడ్కు విడికెడుం 

(వమస్టు చినన్నా (ఎ అదకట్స సలుపుట, 
స (్రమను చింధూడ్ (హీ. క్రీ) రుంకారము, 

అరపు కేక ఘీంకారమ. 

తోసా చుంగీ (హి.స్ర్రీ] నుంకము వూస్ట్రీ 
, నడం. 

_వూలబుప్రి ఫూలకట్ట ను. క్ 

లం కోస్తా చున్వా6 [పా] ఏరిన శేష్తమెన; 

మేలైన 

౮! ఖనూ చున్ వానా (హి) ప 

కర్టినిం చు, 

వాపు చునాటీ (పాటీ) సున్న పుకా 
య$ ఒక పనికి గాను వీర్పర-చినమనుష్యులం, 

శ్ వాసేమ్టా చంవర్ (హింఫు] హపొరమ్యు. వామక 

ము "నెమలి ఈకలకట్ట, 

స్తా చిన్ వోర్ (పా.ఫు) పరిచయళన్లుడు 

ప్రా ళగస్తా చిన్ హోరీ (హిం్ర్రీ). పరిచయ 
మ్కు గురుతు, 

పవోసా చున్నీ (హిల్ కెంపు 
ట్టు చున్యా (హీ.పు) ఒకవిధమెన పొట్టి 

బాత్సు చిన్న, వీల్ల, _ 

శ్రమను. చునీక్ (హి. ్త్ర్రే) పశ్తువులంవాన. 
ధకము. 

ఎమ చౌ (హి.ప్పు, నాా?టికజ్టు నాలుకు 

| టు అ కనా (ఫు, నారును చా 

కిండ్త్రంల మేలయమిద్దై, యాస బపన్సే 

హా! చాకున్నా నిన్ కదన (శాద్లమ్వు 
= 



స్స వక్ అలా (పు నింక సీ విక 

హ్ ల. శ 

త పోటాపా = మ2ప్ తీ! సళ్హు ముల మ 

౨ ్రమ్సులం కరట్టు ల వె పన్ను క్తస్పమ్చు 

గ్చాా ఎ పంయా 

= పొ (హి, నా నాలు స కాళ్లు లీ ల్లా అ 

పోలా (ఫు)డోలిక్క ల్లీ శ్త్రాష్హా = పొంప 

(ఫు) చకుస్పొత్తుు పశువు, త్ాఘాపా 

_ పటీ (శ్రీ) చిన్న పుస్తకము, పట్ట స్టా 
_ పట్ (ప్రా “వా, పొడు 

సస్ట్రన్లా - పడ్ (ఆత) పచ్చీసుఆటు 

కుట్టినపబ్బీసు, పటిపా " పహల్ (హి) తీ 

వతు వ నాలుగ ప్రక్కల సనా 

లా (హి నాలుగు మూలలు?ల) 

భత స. కురియు కత్తి శో 
మ 

లీక, ఊత్తిసా- పపొమూ (ఈ నా 

శారా లవగు -గా-న్లబండి |) లును వాం 

(హి) నాఆశగు షరి భలతో -సేసివబట్ట, 

లేహ్వాస్టా _ తౌల (పు తాళ సదము, 

తో! దన్ తి 
"లేక అంటుపోగు ( ణా నో హఖ 

వ్ బులు 

౨10 9సు = రాహా దతుర్చఫమ్సు 

(యద పంపు -క్ 
వాక్షమ్సు న ఇనాదకక్ (ఫు 

మేరా (హీ! 

చకున్ననము సభంచిము, అంత ఏను, 
ష్ 

యు జా సన్యాహి , నాలంగుంగబ్కు వట 

త ణ్ ఎప్. టం త్తె రాని, ముడ్ న ఎ సన్మిపు చిలి సె న పవన స్టా ల 
వు ఒ ఇంసువ్చు | టను లగా (పు) 

నాకిక సరముల హోము (ఎ (66 ్లమ్టు = 

వూ వా 
జ్ న్ ఖై అ వెను ప్త వాం వై స్ట ము, నాన ర 

లము,  ా =_ నుపూలా (పు) నా 

ంక్ళ్తు రు దమం బన - 

న నాలుగు ఎక్కు ల, 

ముఖా (హి 
స్నా 

౯ 

[మ ననా హింపుు వనన చుము చతు 
ఫ్ జు ॥/ ళీ 0 

హస మయము ఎం చంమోో మ నా 
లా లి వ్ మలై వ్ దుక అ 

ప్పాలివ 

యాస | మై భవాలీస్(హి) నలువదినాలు స, 

న. చువ్రాం అ చువావ్ 

(హి.,్రీ కా (సొవము, కారుట్ట ఉరుపు 

పకుట్సేక్కు పొటుక్క రాలిన, 

(ఏ|,ను చువానా (హి) కార్పట్స బొట్లు 

గా రాలక. 
ో 

శ్వది. (నీళ్లగుంట, 

చూస్తా. వ స. నట 

తోనా భో కచ్చ నీ ( శ్రీ) ప 

వక్క; ర! చేస. ర బ్లైనేకు. 
చో | ర! మై చొబ్చార్ (పొచ్ప ) వే్యత్రధరుక్కు 

చండసకుడు, 41 (క్ల. 

నేల బి ఇస్టా సేవ్ దస్త్ (పా, శ్ర) కెతి 
ష్ శు కం, కురు 

యానా. వోట్ త. వ కోల, 

సస వ (జా) కొ లస్యల్ చేసిన, 

అస్తమా (హీ) ఇయువదెనాలు గు, 

అసస వోవీ: (పో) చూడు, పై 

కాళ్ల, 

ఎల్తూపాలల్తూపైు స బాడ్ -వా పాల్ 
(పాం ఛారిదావన గవి 

వ వెర్పిర్యత్తే స్క, 



ఆవన్హామ్మై ప్తత్రి " 

వం చూత్ హ్, త) థ్ము. 

క్ వత వ చూడ య “హాంక్ట నట 

జై చాక్ స్ట! ప్పస్త్రృము ప్సడ్చు 

న వాన్ గ్ా, న, వత్యూవక ము 

నవితితిడి.. 

న్టాంశమ్యు నాలుగ వాలు. 

టో 

(ప్టము చొథధియా (హి.పు) చాతుర్థికము 

ఇాకుర్హిక జ్వవమ్యూనాలం:వపొలం వాదు, 
థి 

(నామా చా తియా (హి,ఫు) పిచ్చిపుళ్లాయ్య 

బంళను.. (తిటు). 
మెప్పు వోట్ (హి, స్రీ) గాయమమ్ముటెబ్బ; 

"పెట్టునస్టముపోటి, దెప్పు. యస్టాముం 

ఉదివా నుం 

క్ర స క మనన త్త టపా త్తు (హిం) లతా అవ్య దాస్య 

తా వాటు, పాం ముఖ్యు 

(గ 

ఓ 

జ మ క్ ప్రా కూచిగాను 

న్హ్య,తచోక గానున్న, 

౭ సా చోజ్ (హి.పు) బూంశము, గుణమ్మువి 

చెపుమ్కు న! పంతంళ్యాం ఏంపెవసువు, ఆ 

పూర్వమైనవె, 

కేస్ట్రామై వోచ్లా (హింపు) ముబ్దు, కులంక్యు 

ప” ల్యుకిత్తరమం-3కుక న్ని బ్కుచిన్నెలు. 

స్ “ల శ నల ఎాస్తాప్తా చూచి హింత్త్రైన స్పకయి, 

ట్రా 

టిలో లాను వొదన్-షీ (హీ. శ్ర్రీచకఈ 
గ్ష*తిధి, 

పర్లు వ్ ల్నా (హాస సంభోగించుట, 
స! 

తో వపుషా ఇాఫ్ రాయా (హి=,క్త్ర్ న్స్ 0౧ పె 

ద్ద కాప్రుకనము, ((గామాథికారమ్యు "పెత్తనము 

యూపాపా ఇవాధ్ధ్ ర్ (హీ, శ్ర పెద్దకాపుగ్రా 

దమూధినకొారి, 

టకం ప్రమా చాధద్ వాం (హి) పదునాలుగవ్న 

(హా న దపదునాలు శ 

౮ వాసా చోర్ (హీ-ఫు) చోళడ్కుదొంగ్యఅను 

మానము; ళభయమ్యుఎప్పటికినిమా ననిపుండు, 

రనాస్యమెన గూఢమెన గ న్ లీ వపా 

లూ? క్రీ) ఇసుక పుండుదొంగయిసుక (మ 
నిసి మ 

లాం ఫా చమక్ (శ్రీ 
భూమిప్టండు, 

). ఉబ్బల్సి 

పా చూదర్ (హి.పు) చూర్ణము పొడి నుగ్గు 

స వప 
యలు, నుగ్గునుగ్దు, సున్ని సున్ని 

వసు చూరా(హింపు) చూర్ణమ్యుపొడినుగ్గు, 
ఆసా చౌరాసీ (హి ) ఎమబదినాలుగు, 

కాలిన జైలు గజ్జెలు, 

లతో -య్లో సార్లు వాకాన్వే-న్వేం (హి) 
తొంబడినాలుగు. 

బ్ామె చౌరస్ స, చతుర్యస్యమెన్స చదు 

యి. సన్న చాకయెసం 

రానా (ప) చదునుగాపే 

య, వదరయుగాచే చేయుట్క సరి చేయుట. 
సా చూర్మా (హి.ఫు) రొ స్టైతునకలు 

"నయిపాలు మో|॥ వానిళలోతడిప భేసిసమద్ద 
అంబీక కాండలు, 

బలుపా చొారన్ (హీ) చూర్షమృుజీర్ణ కా 

విరుగుళ్త ప. దము, 



మ. శశీ? 'కన్లు 

ఉందు చూర్నా (హిపాడిబేయుట్స సున్ని 
వేయుట, 

అయ ఎమూ చౌరంగ్. (హింపు కత్తిసాము ఒ 

క్క. సావెగాపళువులనాలంగు కాళ్లే ఏ 'తె;వే 
యుక త్త్వాటు స్ట 

(హి) వొంగచ నమ్వునంకుతనము, 

1 సనా వడా (హీ, "డలు వైన “నెరవులు 

విడలుపాటి, విశాలమెన 

| సస్ణు చూడా (హింపు) లక్కగాజుల్యు ఆ 
“'టుకులు్యు క డియములు; బాట్టం 

గా వాడాక (హింత్ర్రీ)ీ చూడు 

న్ా. 1 
౮1 సనా పవాడానా (హ్పీివిస్త రించుట్స వె 

డ్రలుషగా చేయుట. 

. షాొచడావ్ (హి.ప్తుపరుపు, వెళాల్య 

మ్స్ విస్తృతి . 

టో |కషు చౌాడాయా (హిత్రు) ౨2 
బుష్టు "నరవుం 

తపసా చడీ (హిత) గజాలు, 
న ఆప" దార్ (హ్రివళులు లేక 

ముడతలుపడిన్సు టం ్రతసభ్ర్టే ల్రఫ్విస్లా 

చూడియాం ఠండీకర్నా. (హి గాజులు 
_ పగులగొట్టుట (ముండ మో సినప్పుడు 

హ్! ఫా చోడియా (హింపు) పశ్రైలబట్టి ధా 

రలబట్ల, . 
స. 

ర్య్యచ్బు చూవ (ప్రాప్త) కోడిపిల్ల. వయను 
వాడ్యు వయసుది, వ 

వ్రు వాహ మహపౌాచన్ (హీ అకవదినాలు స, 

బో వమా హవొసర్ (హి,ఫు,) సపూ-దికలాట 

+ నస్మానుఆ క్వి) 

(లు అమా చూస్నా (హా) పీల్చుట్స కడు 

చుట (తాగుట. 

౯ ని న్ 
లస్ట్ = ఎడ్వుస్టా సోగ = చుగ్ట (కువ) చొ 

కెళలయ్క ఒక ఏఫ్థమోనఅంగీం 

యట చూక్ హి. త్ర్ర్రీపారపొటు, తప్పు; 
స్ట్థలనమ్యు దోపుము; (పుచుక్క కూర, 

పుల్లని జకయాన.ధము, 

=శాంద్ 7 అం మ్ + జ్ సమ్మ హాప్ (హింఫు) వాకము, వలన 

యము చతుక(సము,ము౦గిల్తి ఆంగణము; 

నాలుగుత్రో వలుక లిసివతి౦గడీవిధి, 

క్యషప్ణు చొకా (హి-పు) కాకమ్యువంటపట్టు; 
చతుస్ట్ర భమ, . 

షా చోకర్ (హి.పు) ఉముక్క పొట్టు. 

సంపు వాకడ్ (హీ) మంచి, (శేషస్ట్ర మెన 

[షా వాక్ష్-డా (హీ,ళ్యు చతుస్ర్రయమ్యు; 

'రెండుముత్యముల ఆ ౦టుపోగు, 
వ ష్ తాపి వాక్ డ (హిం త) శాలుగుగాం 

ద్హ్కండిి వాకలింక చాటు ఇాప్రటమ్ము 

బండియెక్క నాల గుగుజ్జములు, 

క ప స 
లించుట్క దాటుట, 

అపై చొౌకన్ (హి జూగ్రతగల్క చుక 

వైన; సరియైనృతూనిక సరిమైనపదిలమెన్న 

సమాత్యు కా౭ మైన, 

తానును చాకనీ (హింశ్ర్రీ. జక్క 

జానహూక లృ పదిలము. 
యపన్తు చూక్స్నా (హి) పొరపడుట్స తప్పు 

టృ మరచుటు. 

(రదు చౌకన్నా(హ్రిచూడు. సత్యా 
(బు చొక్నా (హి) చూడు. యను 
(నై వోఖా (హీ మంచ్చి ఉత్క్చూష్ట 

క్ు 



(ర టప వ 

మైన స్వచ్శమైన్య శుభ్ర మైన; మేలైన ఫోఖస్టు చూలా (హి,పు) (పాయ్యిం 

చుకుకై న అందమెన, త్లీ వసా చౌలాయా (హింత్రీ) ఇాక బే 

లో టుసా చోఖాయీ (హి) స్వచ్చ 

యడ మ్టాయట్ ట్స చాఖటా, 
వాఖక్ (హి,పు జాకట్ (హీ త్రీ) 

చాకట్టు, జోద్దము చుట్టునుండుకొయ్య చట్టము 

మా కాఖూంట్కా (హిీిచాలుగుమూా 

లలు లేక పమేములుగల చళుర్పుజమైనః 

యూప వాక (హిం శ్రీ) వాకాలిపీట్క బల్లి 

పీట; చావడి చపిక్కె మెట్టు. భుట్టము! 
యామమ్ము కావల్సి (ప్రహరమ్యు పొఠరల 
సేుళభము. 

|! చనా వఇాకీదార్ (హీంప్రు చాకీజా 

రుడు “కెళలవిచాడుం 

జు! ూసా చాకీడారీ (పొంత) కావలి 

పళ, డాశీపన్మి కావలికూలి, 
రదు చేశా (హింఫు, పము౪ఆ యాహారము 

అమినో 

ఏ రిజలుం 

ల యాసా త లకూపా వాగాన్, చొగాన్ 

(హి.ఫు) గుజ్జపురౌతుల పండాట. 

(పో మి వౌగథ్జా (హిం పుునాలుగుయూళ్ల 

ల. లిసినచోటు ; 

డ్రబండి, శాలుగుగలిసిన చిక్కు. 

ఎరను రాగిక్డ్ (పా) నూప్రక్కంల, చుట్టు 
(పక్యాబః 

/ స వొఫఘుడా. (హీవు) పంచపాళ్ళి 

పంచపా[(త్రమ్పు నాలుగుగిన్నె లుకలిసీయు 

న్న పాత్ర 

లప చల్ (హిత) ఊత్తరాశిలోని 

గుస్తి ఉతక, కుసీం 

రా చోలా (హి.పు) చోలమ్సు. అంగీయిు 

కృ మానను జేనాము కాయము, 

నాతలను గా 0 

శవము. 

లప చూల్హా (హీ.పు) ప్రాయ్యి చు 

వ్లీయా, 
టోంపా పోలీ (హీ శ్రీ) చోలమ్మ రనిక్కె 

అంగియొక్కు పెళఛానముం 

( ఖస్టై చూమా (పాంపు) చుంబనమ్ము మొద్దు 

తో(న్తాఆ్తుప్తా =. వాటీ (హ్రీ ముద్దు 

లాక్ర 

(లను చూమ్న్హా (హి) ముద్దువెట్టుకొనుట్స 
ముడ్థాడుట. 

లూపా చూన్ హింపు) పిండి పిస్టముం 

య్సా చూం ( ప్రాఎప్పుడ్రు ఇట్టు ఎట్లనగ్మా 

యాస శ (పా వలనగాా కనుక 

| మంటాపా =జఒ్క చిరా (పొ) వివా 

దము తరము, 

ట్లు చూనా (హీ) వెమర్పట్క కారుట్క 

(సవించుట. 

పా చోంప్ (హిత్ర్ర) అభిలావ్వు హా 

శమ్ము పగ్వ పండ్లవైవేసికొను ఇంగాకు 

పువ్వు, 
/ స ఖమ చెం్యతా (హింఫ్రుఆకుగ్కు తిన్నె" 

అాతపంనా వాంతీన్(హీి)మాప్పదినారుగు, 

(యూ చూంట్నా (హి). ఏల్గుట్క (కుం 
చుక, 

భూ చోంచ్' (హింగ్ర్ర్రీ)చుంచువు, సషీ 

ముక్క, కొన్న మెంస్త నాలుక్క మాటల 

వడి 



| సు (వ చందా (పొంపు) పోళాటమ్ము. 

జనప, 

లూపా లప 'చూంయాం(హీ, శ్రీ) కిచకిచ, 

“అరఫు, ౮ 

య్య్థ్వూన్టు చోణూ (హీపు) చూడ్యోర్దున్యు 
ట్వో మా చూంవి (హింత్రీ, అటొమ్ము) 

పొలం, . 

(౮ ( గా తసై హొంధయానా 

మిట్టునొను టు, ఆశళ్చర్యపడుట. [గ జ! 

(ఎప్పు చోండా (హీ.ప్రు చూడ సిగ 
స ప 

త ప టమ్టా వాం (హీ.త్రై 

మలిఈ కెలక టై 

త్ర) ఇజామరనమ్యు నె 

పా చౌంరా (హింపు) నేలమాలియ, , 
ళ్శ 

(ధాన్యముణోయునది ). 

యమము చేత్ (హింత్త్రి, ఉలికిపాటు 

ఆవర్కు'బెడదసు. | 

రను చోంకానా (హి ఊలికించుట్కనె 

, దకించుషు. 

యు చో క (హ్ ఉలికిపడుడ్సో బెద 

, ఈటఖ, ఆద్దమట. 

యచ్లా. మూ గెహ్రాఏ ఏలనన్లగా క సుక , కాను 

ట్యోష్టా స. )పిళల్చుట్క[తౌాగట, 
కచ్చు. 7 వాం గా (హీ,ఫు ప్ఫు ఇచ్చకము మోస 

, మ్యుటక్ల 
కు చోంగా (హి,వు, నదయనొ ట్రూ, 
వపా చూనీ (హా. శ్రీ) ప పప్పు గూక్ట, 

నా 'చకన్నీ (హా: తీ) పాషల [ఛా కము] 
(పెను చ్లూవో (హాంఫ్యు వదలకు 

లి | ఎమ సై-దాన్ (ఊఉ) ఎలకలబ్లోను, 

యో శిష్టా 

బ్ర స్తా చపాహాజా (పా, పు రాజపుతు 

౬మొకూ తగ, 

ఫలి ఎస చౌహత్తర్ (హిజెబ్బదినాలుగు, 
వప చౌవాట్టా (హి.పు) నాలుగ్యత్రో 

నలుక లినినఆ౦నడీవీద్ధి, 

సతి ంమా చూవూడ్ (హాంఫు) తడ్శలః వే సిజం 

శువుల మోస%ం దు వేట పద్దతి, 

[వసు చూపొడా(హి.ఫ్ర) పాకివాడ్డుము 
| రగుదొడ్డి యూడ్పువాడు. ఇ 

(పాంంక్త్రీ)చి మైలుకు ఆడఎలుళ 
(స్వీన్టు చోయా (హి.ఫు) పొట్ట్రువటిలోతో 
డీనచలమ లేక గుంట, 

యి చహ్ (పొంష్ట్రు నూయి్యిగుంట, 

చే ప. ఏమి 

గ ఇ్ధాంక హ్రీ, అచ్చు, మజ్యచి 
వృమ్ముగురుకు, 

(నా ఇాన్నసప్ట్ట (హి) అచ్చువేయుట్టము 
(నెంచుట, పచురించుటి, 

ఏమిట్ది కిం, 

గటను-జ్లటప్పా శాహభాపా (హిపు)ఆ చ్చు ముద్రు పటమ్ము నుదాయంత్రము, 
రూపము, 

 డుగు; మ. ల శిష్ట క 
ఖ్ ఇాత్తీ (హ్. త్వ) జమ్ము, వక్ష 

మ్యు _స్పనరమ్యు న్బాదయ మ; సాహసము 
చ్తేర్యము; సహనము, బె" దార్యసు, సట్టి 
ను గుండె, ర్ట పరవా - ఫ 
ట్నా (హ్రి గుంజెపసలు ప నా 
లతిం - ధడశ్నా (హి) గుండెకొట్టు 
కొ నుట్ర గుం ఇదు, ట్టుట మత్తో 6శిస్టా 
రకు - శలగానా హి) కఇంఫించుట 



కళ 
తయ - కర్నా (పా) సాహ. 
సించుట, వైర్యముచూఫుట. 

₹4స్తు ఇజ్ (హి.పు) బేటి ళూర్చము. 

శ్రన్హుయ్తష్టాండ్రై [షా ఖాచ్ _వాచ్ (పిల్యస్తై న య్ర్ 

మజ్జిన్మ చల్ల, అన శక పె 
రుం 

న్ మై ఇార్. (హీ. త్రీ) బూడిద తమూరము, 

'కారమ్సు తీన్టుము, 

యా చవార్ (హీ) నాలుగు, యప్సే (గ 

= వంబ (హీ.పు బుధవారము, 

శ (వా చవోరుమ్ (పొ) నాలుగవ 

త్ (న ఇారీ (హి.త్ర్రీ) అప్పటమెన బం 

గౌరు లేశ వెండికునక, 

ఫటద్టు కాడ్ (హీింప్రు) నదీతీరమ్యు.. మంటి 
. ఇద్ద, 
యట ఇక్ (హి,ప్తు (ప్రధమభోజనము, 
కూ కాల్ (హింశ్రి " తోలుతి త్రీ 

తోలుఅంకెము; స! పొదభూవణ య, 

అ ఉమా ఇ ఎట్ర్ (హి. త్వ) వెట్టుపట్ట తోలు, 

తాట్స చెక్కు, 

కా వాలా (హి,ఫ్టు బొబ్బ పొక్కు, 

అ తమా - (నేనూ ఇభాల్రియాఎఇభాలియ 

(హీ, త్రి వ ల! 

ఈసా ఖాన్ (హీ; ఆ) ఫూకష్పు. 

ంఆసు కాం (హై. క్రీ) నీద భాయ, 
౮ 6€దిపా ఛానా (హి) కప్వునేయుట, భూరి 

కప్పు వే యముట, (శ్రమ్ముట) పసరించుట, 

నీచ చేయుట్క చుట్టుకొనుట. 

- న్ లోల ప. లి టా ఇన్ బెనా 

ఇఛాన్ వీన్ (హీ, పు శోధ వీచారణ. 

భి 1 ఇా(4క్. (పా త) శునక లర 

వెక%_ల్కు ఏకినద్సి పీళట, చెచ్స మనుష్య 
ష్ ర్న 

దక్ష 

గు తుమురు 3 గయల (దము = లేనా 
(1 వ క వెక్యుట్ట కోయుట 

_వరుకుట్క కతత్తిరించుట్క ఏర్పుట, 
ల్రోఆపు వాయన్ (హీ. శ్రీ) నోత్త చూ 

దం యట 
నా ఛాంట్నా (హి కోయుట ఏ 

ర్పుట్క ఏరట్వ క త్తికించుట; కోధించుకు; 
వాంతిచేయుట, 

టు (రు ఇాండ్చా (హ్రీ వాంతిచేయుటం 
లు ₹ కాల్ (హా. త్రీ ) పొట్టు పామక* 
రా ఛాన్న్నా హ్రి భోధంచుట, జల్లించు - 

ట్వ; వడీయపోయుట్ట్స స్వ వృముగా వేయు 
టృవ(శ్ర్రు.గౌలితముచేయుట్న పరీక్షించుట 
వెదకుట. (3 (న (స్తిష్టాంమార్నా (హ్స్ 
మికి; కం 

ఎన 'వుం (హి శ్రీ) నీడదుచాటుుపా 

తోక ఆసా వవ్ నీ (హింప్ర్రే) మండపము 

వూరికప్పు-కప్పు, చ స్పరమ్ము నీదేకలుగ జే 

యానద్యిళిపరముదండు, నేనానివాసము. 
(యు ఛాయా (హి.క్ర్రీీఛాయ్యనీడ. 
లే (కూ ఇాయియా6 (పాం త్వ) మఃన్సి 

మువెలే? చుం న మం 

అడ్డమా ఛ్ (హ్, షై శ్ర) అవయకచవానురూపత్వ 

వజృ్చఅందమ్ము సీంగారమ్ము పొంకము, 

గహమెనద్రపు చహాఒచా(పొంఫు) అగడ్త గుంట 
త్ టై. . 

న్. భజ డా-_భబొడీ (హీ, 
ఫు ఆ) గంపృతేట్టజల్ల, - 

అసక్రిన్తూ ఛబ్చీస్ (హీ) ఇరకవదియారు, 

యోసేజశిస్తాతలుథా ఛలీలా-ఛలీలీ (హి) 
అంధ మైన సానమైననీ మైనృడాబ్లాసిమైన.. 

ఇకపై భక్ (హాం్రి) నీళ్లత్రుక్లులేకల్లు, 
నీళ్ల నప్పుడం * - - 



టపా వ 
తునక నలత ననల తాల నతో నలోలనా న ననన లనలననుత ననా ననన నికు బుతులు తననన కిక నటల నాననా తనానికి చనలోననలనననకున నమ

న నవోపచనం పరదాలు ననున 

ఎ 6శిటు ఛపొచా(పా) అచ్చు వేయించుట్క 

అచ్చొత్తించుట. 

టకు నభుపాగా (హీ) చాచుట.గు 

సృపరచుట్క మూయుట. 

ఎధకిస్తా చపొవ్ (హిపు, ఉఊాపరిశమ్యురహ 

స్యము. 

యో యిస్తా న్ధోపఫోదనా (ఫ్, త్రీ) అచ్చువే 

యుట్స్క ముద? ఇమ్ము అచ్చునేసినమూల్మిము 

(ద్రణవేకనము, 

ఆేఫటై ప్టీ (హింశ్రీ క కై పేడ్రువె 

కలు చక్క పొట్టు 

మై ఛప్పర్. (హి-పు) పండిర్పివూరికప్పు 

“డిస. వ టపాల (త్రు)హ 

కెరిుురి క | 

క్రురిన్హు ఛ్ కా * (హవ) 
చల్లకర్సు గక పుబిళ్ల; పౌవుకములవల్థజఒక చిం 

చద్షనీటిచుక్క ; 

గ్ సామ్ము, 

య్యట్యు చహల్ (హిత్రీ) గాళ్ళ బల్లి 

ల్ బక్కా నియాడుడి, 

బాశింపై ఛప్పన్ హీ) ఏఎస్ మొక 45, 

ంము ఛప్నా (హీ) ఆచ్చుపడుట్క ముదిత 

- మసట, 

పేర్తిస్తా మ గుప్నా (హీ, దాగుట్సమరు.పపడు 

ట్అస్త మనల (క్రంవట్వు మూయజడు 
' అ బట్టకప్పు 

౪ తస్తీడ్తిము న న నేన 

యాస భక్ (హీ. పు) కప్పుమంటపమ్కుకొ 

ట్టముగుణారము. 
క ఇత్తా (హి,పు) పందిళ్లు వేసి సిన తోవ 

ఈగలతె ప్రై కెట్టియృగుంపు, 

ప. ఛ్్త క్ (ప్రాపు) భత్రమృషందిక్కి మం 
మ్క పెద్దగొడుగు, 

(ఏ యిప్లు ఇతాశా (హీ) చల్లుట చిందరవం 

దర గాపడ వేయుట, చెదర జేయుట, 

కా. శ్రావ్ (హీ.పు) చల్లకమ్యుంచిం 

దోవందర చెద రిక, 

గ్ర వ్యా ఛతగ్నా వా చిందుట, వెదమట, 

యూప వత్తి (హింత్రీ 

పందిరి; స నుడ కపోతపా 

ల్రికం 

(రుద్దు విత్నా (హి)నుస్టగుట్ససున్ని యగుట, 

మా శక్యా (హి అపవిత్రమైనమె 

లపడిస 

అాసోరిమా న్ప్తీస్ (హ్) ముష్పదెయారు, 

(యడమ గతీసా/ హీ) జిత్తులమారిటక్క 6 

ఆరి కేరినవాడు, 

ల ఏ 
టకు. 

యెళ్తన్హు భట్ (హా.త్ర్రీ) మస్టితిధి. 

విడిచి ,వదలి;చిన్నృకొంగముం , 

(యును భటా (హి అరవృపష్ట్ర మమా, 

స్టము ధుటాచా (హీ) వదళించుట్స విడి 
పించుట, వేరుటేంయు! ॥ 

యయ యు శటాంక్ (పాత్ర) అయిదు 

తులములు శేరులో(౧౬)వపాలు, 

ఫయ్మూ భటావ్ (హింపు) పొట్టుచెమగుట, 
చెరుునుట, 

(య్యాస్యును జట్ పటాశా (హీ) తడబడుట్ట 

తొట్రుపడుట. 

టాతతూ ఛట్పటే (హి. శ్రీ) తొందర 
తడబాటు్కుుతోొ(ట్రు, సంభ్రమ ము, 

| ల కషప భట్ కారా (హి,పు) విడుదల్ల 

విమాదనమ్ముతీరుచాటు, తీరిక్కతీరుబడి, 

భట్ (హ్రీ వినాగ్యా కాక్కతప్ప, 



టూ. 

క్రైత్త పై న్నా ఇల్ 

న" టన 

రద్యషటు ఇిటొశానా (హి. వల్లుట్క వెద | (చటుల | య్యద్దాట్యు ఛమూలుర్, 
చల్లుట. 

యయ ఇిటక్నా (హీ) చించుట్క చెదదట, 

ఇెణక్టు(పకాశించుట. 

యు భుట్నా ప్రి వీకుట్క విమాక్తుడ 
గుట్ట విడ దల మగుట్ట వదలిపోవుట్ట జా 

రుట్ట సాగుట, 

గు ్త క్ న్డ్ | 
తాల శటంకీ (హె.స్ర్రై) ఆయిదృతుల 

ముల బసప్పు 
జట 

క్ తో వ్ల స్ట కా 

ళా గం కా ( 

తను టీ (పాత్ర). పరిటిలో. ఆరవ 
దినయునాశకివంతు.. (పండుగ జేయాదురు.) 
వ వాహిక మ్ త్త తళ 1 

బో నాట (హాత్త్రై. ఏడుచల్బ ఆట 
విడు స్ప పెలవ్తు తీన్ 

ల శా ఎంట్రియా ౬ (హి)సరసవచనములు 

హోస్యపుహూటలు, 

(టను ఛజ్జా. (హి-పు) పందసాక్క. ఓర 
నాడీ 

సా కృపంచ,నొలువుకూటము, ముంజూారు, 

యెసు ఇిజానా(హిళ్యంచుటి, తక్కు వ 

వేయుట, సన్న ని లచెయు టం 

| మ్ల్మ్యున్టు చిచ్ చా (హీ.ప్పుపుందా వైపక్న 
రు పేగులు పనికిమాలిన మాంసప్పు 

కర్తో కుక్కు 

(్ర ( రద్దాచ్తను మచ్ కెర్నా (హి ధిక్కారం 

చుట్క చివాట్లుపెట్టుట్టు ఛకొటున్న షాసి 
నా వ 

క్ ( ణా జ్ జ్ ను వి షప ఇగ 
అన్చిట, క్రజ్ద స ఉక్క వ శ్నీసైనప్యై 

వ్పీజుచుకుం 

న్ థీ ట్ ఆకో ఉ గా శచోశతా (పీ! విబనవప్తు, చచ్చు 
జో య! (| కక శి జ 

మైస్స సన్కిటాలిన్క తెనిననూవిదు 'నోకిరి, 

స. నాసా వచోర్ ప
క్ 'హిఫు, 

పిబ్లతె 

నమ్ము తెలినిహాలినకేనమ్స
ు తుద్భము, పో 

, కీరిత నము, 

ఛభూందర్ (పాశ్రీ) చుంచు (ఎలుక) 

ప్రువ్యొత్తి, 

ట్మ్యురు చవొాచవో (హీ.ఫు) కిచకిచ్చ పక్ష 
పలుకు కలరవము. సంగమ చేదు, 

దాసా చుకాచువా. (హి. మిగులయొరు 
ఎన (ప్రకాకమూవమెన్న మెజనెడు. 

త్య వహాచహానా (హి కిదకిచ 

లాడుట్కు పలుకుతు. 

టజ్యర్యయ్యను చవొచవావాట్ (హింశ్రీ) 

కషమ్మ్యున్హు చిఛలా (హి మిర్తైన్స లోతు 
లేని కస్పనంతులాట, 

చూటువేయించుటా, 

న చెడ్తిమ్లా భ్ (హి శం(దమ్ము ఆల్బము. 

(ఏలమన్టు చిరా హి) భిదముగల్బ ఒకటికి 
ఒకటిళ లియని, దూరము గానన్నుు ఆంత 
కముగల, 

నూ వ హ్] కఈు-టుపఫడుట్న (గు 

చ్తుడుపదుట, 
కా! 

డను యుకా (హింపు) భురికిమ్యు కత్తి సురి 
వ దూకు టి 

జా! హ్ కా జో ణా వ [మై న్హైా వాకు! చిన్ని నిన్న గు ఎడ్ల, 

ఫపూనలం, 

రమా నిహా పా,ప్పు, ముఫఖము్సుు ఆకా 

కమ్ము ముందరిఖొగమ్ము. ముఖ-విన్నము) 
తో 

పటా, భర్థ జయ్ సృజ్ళద్దా- హాహీ 



యహ 

యూప్య (పు రాజుయొక్క (పతిమగల 

రూపాయి, కాజరూప్వము, 

ఆూ్తు శన (హిం్య్ర్రి. సుకియ 
కల్సి వహాసుక జె, 

అవశ 

చిన్న 

లే 

రా 

న 

పే 

యూ ౮ ల్ల రై గ్ల 

/ స్త 

ల లా 
క 

అట్ట న టి క్ట 
లి 

నా ఖ్ త్ 

= కె 
ఓ 

శ్రీ 

ధల కెల్ల త్ర కి 

ష్. ధడ్నా (హీ దంచుట,దంచి చవాట్టు 

తీయుట, చంచిచరుగుట. , 

టు ఇడా, “మ్ ఆరంటమనుట్స మొ 

దలగుట, ప్రస్తావమగుట, 
స బో 

వదలించుట. 
్ ణ్ _ | ణ్ 

డుదల రొక్టము, దండుగ, 
ఆ౨)|మ్తా ఛడి (హిం) బేతికజ్డ, బెత్తము 

చువ్వ, 

(రస్తు వాడియా (హి. 

తమాషా ఛసక్. (హి) ఆరువదియారు. 

శహాకా (హి.పు) వాత్స చురుకు రా 
భ్హలేశ ఇటీకలు వె॥ని పరబిన నేల. 

విడిపించుట, 

)-వి 

త) సందు గొండి 

వ్ 0 
వ. 

పా 

రుద్దు ధక్కా (హి,పు) నట్కు మ్చు ఆరవ 
బంతి-వీట్ళి ట్ వ్వాంపంజ (పుట 

క్కుటమారములంి, 

రస్తు వకానా [హా త్పప్ప్ వృపంచుటు, 

సమువేయుట్కనింపుట్క సాగ(శౌగిం 

క్ 
(తే కడమ భకాయీ (హీి త్ర ప్పీసంకుస్టైం 

శి ర షో 

వులు న్ +ది చ ల్ లు! 

మె నక్కట్ బాకు) బాటు చెబ 

నెల్లి 

న లా శ్ ష్ ల 

యును చహాక్నా (హ్) దిచుక చుుమనుట్కు 

పజుకుట 'సక్తులు) 
శ 

ణు శామ్ 

పావుట; నిక్ష క్యు ముచయజబడుట్టు నిండుట 

స జురు ష్ న! క్స్ 

యాగస్ణు చర్ ఆ (వెంత! 
అత్తమా వల్ [హీంపు  ఫలమ్ముమో సము; 

వజిననేడదయొుక్సు. ఇటుషఖు 

యిస్తా - బల్ (హి.ఫప్పు టక్కుట 

మాము, 

తా చొగల్ొ్ 

వేడుక, ఊల్లానమ్ము విలాసమ్చునన్వులాబ, 

మై మహాల్ (స్యానలువదం ఎత్యుమ్త 
ఖాన 

- శవ్మీ (పొొపాదచ్చాయ్య విహాగమ్ము 

చిన్న ముకం 

"ఇెడ్డలు వెం, 

(పింకీ) సంబమమ్యు 

తిపైటం 

కస్తా దక్షో (హింపు) 
జా త్తడినే నల సేకుు పల్ల, 

= లలా 

రపు ధట్లా (హాంపు? ఉంగరము చుట్టు, 

రొంపి బురద నేల 



టమ ఖీ ఇ బ+ి 

మ ట్రై వలయము టాక్సు ఒకపూట 

ఆటపదము 

) రా వల్లేడాక్ (హ్రి వలయాకా 

నమెవం 

ము మలానా (హీ తాకించుట్క అంటిం 

చుట ముజెం చుట చ 

న = . అటా టను 'చముకాల్ చాల్ “మ్ యై 

సర్మబమ్ము వేడుక. విలాచము్ముసందలనముం 

గడవడం భున్్ళులానా న్స, చూడు 
శి ఇ ని 

ళ్ళ ప 

(| చిలఏలకునుచివచడు, 

రుడు షల నా (ష్ హా/పాకలపోయుట 

వొ కిందుటె, 

ఇలక్న్నా హి“ ళొడపట్ట తొ 

గొ క్ వంట క్ | లా" ॥ 
జ్ కో ర్! చిజచిల పో 

యుట్క మ చుట, 

గ్రరు చికాలుల్ (ఫా! 
వనాటో న సరవ నె ప, 

వచ్చిన వల వదె 

వారతకాణ సు ఛల్నా “హి రాస సమువేయుట, 

వలమువేయుంట. 

చెక్కించుక్కు 

తే కన నలిపించుటం 

మ న. ఆ) గోమచుట్రు 
ల 

టే 

వా స మ 
క్షి న్స వ 

ఇపళ్టువానుట్ట కశత కలాడుట, 

చ కు 

పఒహక్కు వదియపాయబడుట); వడియపో 

మయులేక న్ భించుఖట్సు. కాకుటు తూయు 

వడుట్వై "పెద్దజల్లన, 

(టమ న్న ష్ ఓడయబడుట; బలవం: 

వుాతపేసీళొనబకుట, 

ర్స్ ౬ ళ్ ౮ [2 యనాల్ న స ఫా వప, జం అ త్తమ ఠి తు | ని న్స్ 

షు నాన్ కౌన్ వం”. సూ క్ సె ల బ్రాతిమై ,్టన్ షణ వ ల గాలీ షముళన్నమ్యూ 

చలనకకు ఈ 



యట్లు 
ళ్ళు 

నూ ఛక్టావ్ (హీ.ఫ్రు చూడు 

యట (రిపు 
శ్ ్లడదిం జ 

తో వ నె వ వొంయా (హిం శ్ర్రీ)ఏరుట, 

కోయుట లేకఈపనుల కతిరించుట, 

కూ ఖి, 

ట్ర 

చపపన టు ఇక బదాట కుష్ణట్ట వేయ 

మనంటు, =ళక బడా 
ళ్ ణు దా ఖ్ 

(టమ వంటాధనా. "హ్ తష్షించుట ఖీ ససచన్తమై ప. ఇ రి 

సన్ని ॥ంచుట్కు వెక్కి చుటు కోయించుట 
౬6 అ 

జా 2 ం3రెం 

(| వ ంతడ్డిన్ల స్తు హ్యాక్ వనాలను 
స్నో ళ్ళల క్ శ్ ళ్ళి తో 

కమనుబ్క సలాపుట్టు చోటు సలి అలా 
జ్ జు అ ఏ ఖ్శ ము 

పందెం వం క కనా వ టా లువై ఇ 
ళ్ 

రాలి య వ్ న చ ఇ “క ప ఇ ఎనేలాన్ న్ని 
నా. జాల మ. అరా స న్లేప్రైకు నే ర 

తకం తొ ద్ర 

గు సంగా (హా టం. 
| కఫఖ్లక్యా ఇన ణల 

హారిక ఆ వు 2 
యు - ట్ర న. 

యా టన విజికెన్ళ క గ 

రా శవ్య్వానా (హి) | ఢీ 

వేయుట 

సా ముట. 

అంటి 
ఎలవంపయమాస్ ముంచుట, 

ద సఎమెన ట్టి ల 

గ్ క్ త 

లంచ వసతు 
లి 
ఖీ 

న! ల విమ గామో 

టా సన 0 

మెజకంచుట్టా 

మై ఛో .హాంప్పు] (పేను, దె షన ఆపేసి, 

శ్రమ నవ్వూ పాత్రం ఉచ్చాటన సము, షుచు 

ట్క ఉసిళొాలుఫట, మం్యతిాచుట, 

క్స్ట్ర్లీ యంతు 

| లీ | ఫా్తమ్టా భువారా (హి.ప్ర)ు ఖర్జూరపుపం 

ే (ఎండినవి). 

ల. వఖువానా (హ్రీ తాకించుట 

అంటించుట్స ముట్టించుట, 

యూర చోప్ (హి,పు) పూత మెక్తుడు.' 
యను చోస్నా (ఫా) మెత్తుట, పూయు 

టృ వబొందలు మె! సొడ్చుటు (గోడలకు), 
అచ్యడ్దిమ్తు శఇూత్. (హీ. శ్రీ ) మెల, మెలపడుట్స 
పళ చ మ నల చ్ము 

ము మెల; కచ వోపమ్చు[పతి దూరు, 
గక్తిగ వలో ఫీ 2 

| హా ఫా (హి,పు తోల్యువట్లి 
త్న ఖ లీ ఖో డుకీ 

తు 

ణ్ జా ౫ 

ఘా వాంతి చా, వ స్ట్ విడుదల,వి 
హూ రసా పః మ పా. వా ఇటే 

న! వ హ్ న 

వీసం వ్డుదల అదెర్లై , క్లిప్పు పెంచ క్ 

జ "ఆ! 

పచ్వు మొ, 
కటు త జై 

(ఎ డమ వ. (హా! చిన్న, 
ఇతి 44 

మొగ గుట్ట ము క ల! 7వ స య్యూష్టా న్తో నూ, ఇ స. న. 

అత్దిస్తు _ యులు సూచక. 'హాస్టు 
పునడ్సు చూడు స్తై బాలింఛ 

కట్ట ము. 

ద్రన్హుఖర్తిన్లా ఖహాఫ . పొ, తః . 

(పన్ద్యత్తన్తా ఈ వక ,(హ'వట్సి శా, 

పండిన నీవ్యయమైన్మా తుము, 

కొని అడ.పజ్టుమ్నునై వబ ట్య ' 

(| 



నం _ 
తు 

సా ఛోర్ (హా. పు్రుఆతించ్చుకుద, ఒద్దు ంట్రు. 

కా ఛో రా(హీ. పు) వి ఫ్ర వాడు, బంటు, 

త్రిషు ఛోరీ(హిం స్రీ) ఆడపిల్ల 
కా. ఛోడావ్ (హి.పు విడుడల్ప వి 

చరం చనమ్యులోపము ఇ శేపుము, మిగులు. 

(క్లూ ఛి సోచ్చా (హి)విడుచుట, పోనిచ్చు 

టి, వదలుట్క త్యజించుట, [1 ఏ వాంపా 

. రభసా ఛ నో కా (హీంప్రు చూడు 

వ్రయూశషవో్రీ(హి. శ్రీ శ్రీ) మూడ్యుబ్ప్యృత్తిదా 
[నా శా నోల్ (హీ. తీ) చైక్క_లు, చూరు, 

పుల్లలు బ్ప్లు, [శకౌాయ, 

ఫీ డను ఫో లా(హీ పు పెసరకాయి  కెనగ 

తు | ఏ సా ఛోల్ జాకీ (వి “'్రీ) కుమా 

రుడ్యుగ్గా ల్ల మమ్ము సేవకులు మొ వారి చిన్న 
గుడారము, (కోరుట. 

రా ఫో లా (హ్రీ ఒలచుట, గీచుట, 

పెంపు ళోల్నీ సి. త్రీ) కోరమ్ము క్ 
రుముపీట* 

యా(ద్లునవూం(హి)శాటుగు. , 9 లూ 

--సీర్/ కలు స లం 

మా చనా (హీ; మట్టుట, అంటుట్య 

తాకుట, [కూన్స పిల్ల 
తంంనైు 7" మ నా(హ్. -ప్రుపంది "వెం! వాన్సిపిల్ల 

యమింంము ోల్ (హీ. పు)తివననోత్క రుచ్చి 
కన్నా వనము న్యు 

కా కౌంకన్ (హీ,ఫ్పు తిరళభ్లోత దిను 

(య ౮6 న క్నా/ వ. తరగ బోయుట, 

రతా * నోపా (హీ. తీ) (వేమ, దయ్యకని 

కరము, . 
(ట్ల స్టాంపు సతయ (హింపు ఇంద్లుకప్పువాడు.. 
తో వాం నా భూయ వహాయా (హ్, 

త్త అర్ర్తపత్తి (యాకు. 

ఖు ఛహత్త ర్ (హీ)జెబ్బడీయాక, 

టై ఛీ(హి ఛీ - 

పా ఛయీ(హీ, తీ) పడవమిాది కప్పు 

లేక ఫూ రిల్చుగంత్య కందరికము. 

టు వ స ల్ 

క్ న సూ 
వా ధయాసీ (పి ఎనుబధియారు, 

బే (శఉస్ణాధయాలీన్ (హి) నలుబదియారుం 
న! నా ర 

అలీ డమ ఛేప్(హొ,స్తీ) సిబ్బెమ్యు పడలు; 

ల గాలపుకజ్ఞ, వ 

హా క్రోము 1లతో వ 
టోసేసళిమా ళ్సేపీ పే(హీ. శఫ్ర్రు బట్టలద్దోవాడు. 

పు ఖత్ (పంపు చేశ్రము భూమి 
పొలము* (వలగగొట్టుట, 

యట్లు భేశ్నా (పా) కొట్టుట్క,దంచుట 
భజ యు త్ర) మయమ్ము తడ్దుట్క 

నష్ట్రముల,. [చుటు 
నట్టు + ఛజ్బా లంద. కృశిం 

తపా ఆత్త శ ఛహ్ిం్య్రై ప్రీ) మలయ, ఫు 
రీపుము- 

. ర నా, తూ 

టుపడివ,కలియని. [ ేదనమ్ము 
ల్ర లేసు శేదక్ (హ్, పు తూటు వేయుట. 

౮ తట చేచ్నా(హ్రితూటువేయుట్న పొ 

డుచుట్ట (గుచ్చుట్క నజుకుటం 
న పత్తా వార్ (హా. ప్ర) మేళ, చేప ము. 

0 తనూ లేడ్ (హీ, ట్రీ) పిహాసమ్ము (ప్రస్తావ 

ము ,చిజ్రుపుట్టిచుట్కచిజ్ఞం, అలానా, కద 

శించుట | 

ట్ పూ ఛణ్చాాహీిఆరంభ్సించుట్న (ప్రహ్తౌ 

ఏించుట్క శేఫ్రట్క కదలించుట, తాకుట, 
_ మందలించుట్ట్క పరిస సముచేయుట్కు విసీ 
కించుట- 



బలక్తే లా 
యసిరదు = యయషతప్పు భే:క్ (హిళ) చిద్ర 

_ ము కూటు,అడ్డ:!, ఆటంకము, 

యయసంన్లా- ఆ నె వేంక్నా (హి నిలు 
ఫుట 'అడ్డగించుట! 'కొట్టివేయుట, అటంక 
పెచు!0, (గాడు. 

కేళర్తన్లా ర. (హిం ఫు) సొనను గాడు నీటు 

కం వేలా (హీ. శమన; “మీవుము, 
లోపు ఛీలన్ (హీ. శ్రీ ) వెక్కు లు పేళ్లు, 

సదా సం ఒలచుట్క వెక్కుట, 
నీచిసేయాకు. టు 

ఆా్తాలలీ (పాం త్ర “ఆడ మేకం 

కంటి ఛీమి(హీ,్త్రీ శాయధాన్యము, 
కంది ౩1 వాని కాయా [బక్కనిం 

ల్రణన్లు ఛీ) ఉణమైను కృశించిన 
టను నేనాహీ,ఫు)సాలు మొ! విరుగుట) 

వియగుడు, అరుగుట. ॥ 

మ. 'ఫంట్ (హి. క్రీ) ఆద్దినబట్ర,మర 
శజల్ల జల్లు, చిలకరింపు; భేసితిధులు, ఎ -క్రుకతిధి. 

(సా భీటా(హ్విఫ్ర) చిలకరింపు జల్లు 
మరళచుక్కు, దల్లకము.. 

యఖ్యప్ణు ఛీట్నా (హ్రీవల్లుట చిలకరిం 

| చుట్ట" జెదబల్టుట. 

ఆపఆఈంన్లు భక్ (హి. '్రీ)కుమ్ము. 
స్తా ఫీంశ్రాహి. ఫు ఉట్ల ట్రిచిక్కము. 

యష్ము శీశ్నా (పా) శ్రుము శ్ర 

యు ఫీకొసా (హ్) ఒడియుటు బలవం 

నమణ తీసికొకుట్సగుంజు”" నుట. 

. తేసిమై వేనీ(పా. ఫ్రీ )ంకము;( (ఒక్లైర వా 

ని ఉలి ఉలి. [తుంట, "శునక జ్ 

" శాస్యిస్తా ఇయో(హీవు)కోత, గుర్తు చక, ; 

సస్తీళ్యన్లా శేవా (హీ.పు)విశ్రామమ్లుగీత్క గుర్తు. 
సాస్తా చేవర్ (హీ.పుతోలుఛర్మము. 

- ఆటు సెయోన్తా(హ్రికల్టైన్చుట్స కోయు 
ట్రా గీమటు. 

ల తప్పా చియా. (హి) చింకగింజి, చింత 

ట్ 

(వీళ్కె-. 

జేప్(హి పుజిళట్కచీమ్యుగ సిక్కక ంటి 

ఖా న్ _డార్ .భిగటగల్కఅం 
టుకొను, 

స తమై వీపడ్ (హింపు కంటిపుసి, 

యస్తు చపా (హీిఅంటించుట్క అతికిం 

ప 

త జీ పీ(హీ. శ్రీ అతుకుపీలికచీలిక, 
యశ వైజ్ (హి*పువైత్రమాసము 

యాళ్ల చ్ (హీ ప్రజ్ఞాపకళక్తి, కలివి చేత 
నమ్ము. చిత్తమ్యు క్ 

యు ఛీశా (హీ.పుు' చిరుతపులి. న్్ 

నా ఛీకల్ (హ్రీిమ న 
స్ సాము జింక దుప్పి, 

కేతన్ (హింఫు) చేతనము తెలివినంల్క . 

జా[కతగల ర లన 3 ప్రా 

జా ఇత్ర 2 ం 

నుట య. చిత్తుగా టి 

అనుకొనుట్ట కోరుట, 

(సస్త్రయన్లూ శథ్ డా (హి.ఫ్రుపీలీక బ్ర్ల్రిక, 

థా చంచుటజు చుట అట చే (హ్ 0 సచుట్య 

“గాయముచేయుట్క కొరుకుట 

అయేషా శీటక్(హి. శ్రీ) చికిళ్ళ, “అద్భుకే 

శ్ర ధ్యానమ్ము కాంత 

అయ్మఖూ చేచక్ (పా, తీ) సో ఎదవా 
అమ్మవారు. 

శీభ్ హీ '్రీ)గోడ్రందనము, ణ్ ఫు, 

ళీ ఫట్ చష్టా "సొట్ట. 

మనను వ్రేఖ్నా (హీ)ఆ్రండించుట, అర 

చుట, కేశ వేయుట్క బొబ్బ పెట్టుక్సు మోర 

పెట్తుటు. 

నెతకన్లూ చీర్ ప! పరినృవేర్చిన ఏర్పరచిన, 

పట్లా చీర్ (హీ.పు)చీర్కచినుగు, వీలిక్కబట్టలు. 

ర్లు వా వీశా-చీక (హి.ఫు) వీ 

తలగుడ్డ, చీలిక చిన్తుగు;క న్యార్వము, 



(ల ్ఫీ (౮ స సస్టా. _ఉతార్నా - (హీ్రీకన్యా 

- శ్వభంళముచేయుట్క కన్నె రకమువెజు జ 

(ల చీక్నా (హీ) చించు వీల్చుట, 

న “తుకుకలు చేయుట. _ 

చూసా 'వీకీహి. క్రీ) ళానిసపిల్ల ఆదపాప, 

వా నీడ్ సం అత్హిచెట్టు వంటివెట్టు. 

చీజ్ (సెం నీీవసువు, యి 
ల న్శ్రీవం, సామ, 

అాసస్తా చీస్ (హీ. ట్రీ )నొప్పిసలుపు. [డుం 

ఉకమై చీశా(హి-పుపొగసుగాడ్డు నీటుగా 
బ్రయతర్తు చ్స్తాన్ (పా, ఖ్రీ)ఏిడుపు కథ. 

గ్ర స్ (హీ, శ్రీ) సా? సుగత్తె, నీటు 

గత్తె [కోరిక్క ఆశకారమా, 
(యు చేష్టై(హీ. ' శ్రీ శేష్పున్వ్నవాపము, 

ఆయస్తము వీక్ (హింప్రుబురద్య ఆకుసు, 
యెయ్లలు శాట్ (హి.ఫు) జిడ్డు మలినము, 

బిడ్డుగల్య గూటిమైనము..  (ఆరచుట, 
(యు వీఖ్నా(హి). రుచిచాచుట్స్టతినుట, 
ల౪ిర్షా చల్ (హిం యీ) శాబంద్యు గద్ద; 

డి లై -రుపట్టాహి.పు) ఒక 
పిలలయాట, దున కంస్యుంగామాల్ 
(పాం ఫుఫులిజున్ను ;అపరూప మైనవస్తువు* 

లూ చేలా(హి.పు శిష్యుడు. 

యూ చేలీ ( (హ్, త) శిష్యురాలు 

తయా బీల్వాడ్ (హీ-శ్రీ శ్రీ) ఏద కను. 

ష్! ర్ 

బా పేయ్) పిచ్చుకల యరఫుకి చకిచం 
: మెళ్ (హింపు) విశాంత్క సాఖ్యము) 

స్వాన్టమ్ము ని నిశ్చింత. - 

(హి) ముఖము చిట్లి చుట్కకోపపడుటం 

టూ చీనా (హీ, పు) చిటిబొన్నల్యు ఒక 

1 అపగధావ నము, _[యుటు, 

లా ఏన్ నా (హీ. ఫుగుర్త పెట్టుట, కెలి 

చట్టు చేంట్. (హిం) రక, న్ 
మచ్చి రాపిడి, ఒజపీడి, " 

ముం యఖ్తా వింటా _ “చియూంటా 

| (పొంపు! గండు చీమ, | 

యీ గా రా లే 

(హిం్యక్రీ) చిన్న చీకు, - న్ 

ఖా వీవళ్హా (పొ. ప్పుపిట్టవీల్ల, ఎగఖ్లోద్య 

ఇక్ళలు కానిది; చిక్కుపడిన- జారపు 

శంజెంరుపొయుడు. 

తజవ్హు చై మైండ్ (హీ్రీిఅవినీత్సి అపహరణముః 
తలతస్తా శ చీండీ. (హి. శ) రాట్నమునక్షు 

వేయా తోలబిక్ల్. 
ఆనా చేన్ (హి, త్రీ) నెక ఇక్కిర్య మూ 

రక చక్కెర; చీవానాస; చీనా టేశళ్యడు; 

ప .. "పింగాణి పాశం. 

తాజా చియోలీ (హి. త్ర ప్టబట్రి 

హాయ్ (అం్యక్ర్రీీవాకారము. ఇది ఉకుదు 
వర్షమాలలో స సా! ము అకల్బీ 
ల ఆరవది. పారపీకములో ఎనిమిదవనిం 

' అరళ్బీ వర్ష సారిఖ్యము( తదు +) లోఇది 
ఎనిమి%ికి సంజ 

తోయి బయిఎటెటు 1 హాతిమ్ హాతిస్ ఈా 

౧త్తా. (అ.పుజకానొక ఆరన్బీనాయకుడు 
చానకళ్ణుకు, దాళక్యళఉ దాకుడు, 

(గ 
చాయియు హాజూల్ (అం తీ. వ 

(ఏక యామ(టు) (డుం 
ఆసియ. హాజిబ్ (ఆఫు, తెరు చ్యాకపాలకు 

యాది హాజకత్ (అ, ప్రీ ఆగళ్యమూల క్ర క్త 
ర్కశంక(నివర్తి ) ట్, ప్ర య దాయి 

రఫఒకళ్నా (ఉంఆక్కర . తీరులు కంక 
నివర్శి చేయుట, యి (యి --. మంద్ 

(ఫో) అక్కు రగలపాడు, దళదుడ్యుగిక్తు గుం 



టయాడు సెల౮ టు 

యె పహోజత్రీ (ఆస్ర్రీ) అక్కరగల వా 

డఫ ఉచ్చబోక్సి మూత పాత్రము, 

ఆపియె వ. (అ.ప్పుమ క్కా య్యాక్రస్ధుకు, 

మ్హై సరీపుక పోయివచ్చినవాడు, 

పీఎం(టు చోదిన్ (అ) (కొత్త; నవీన ము; శేస్టిర 
ము భంగుశము, 

బోల(యి వోదిస- (ఆ.ఫు) అకస్మాత్తుగా కలిగి 
నది. దైవికము, క్రొత్త సం*త్కి నూత; విష. 

యమ్వు(ప్రమాదమ్సుఆపత్తు, ఆపాయమ్ముకీ డు, 
ఏప(యయి వోద్దహా (అ) సంకుచీతము. 

శ్ర స్టో !౮(ష వోద్దుజ్ఞావియ (ఫు) లఘు 

హు. [(నిఫపుణక గల్పబుగ్షిశాలి 

శ్రల(య. హాజిక్ (అ౫ప్రవీణఐకగల్క నేర ఎరిమైన్స 
స్స యె బోర్ (ఆుటొష్ట మైన, వేడిమిళల. 

థు (యు హోరిజ్ (అపు) విఘ్న కారకమ్యు అ 

ఛ్యంతరము, ఆట౦కము* 

యు([య. హాసిద్ (అ.పు) మత్సరించువాడు, 
పర్వ లేనివాడు అనూయగలవాడ్సు. కీడు 

_  కోరువాడు, 

పయ హోపా (అపు నిగరాకరణమ్సు లేద్యు 

కాద్సు రప్ప,ప్నాం వీట్ ఆయె-- లిల్లాహ 

(టె 'దెవము తొలగించు గాత, 

అస యె హాప్నీ యి (అం పు) అంచ్చు ఆంచువ 

ట్రా నే టీక్క శీర్షిక; (పక్క , (పశక్టన 
-వాసీనదిం 6ట్రుస్టళపేలు _ వథానాొ 

(ఊఉ) వ్యాఖ్యానము చేయుట. టిప్పణ్ళావా " 
యుట్స కల్పించివెషప్పుట్ట ఆంచుకుట్టుట. 

లీచియి హాసిల్. (ఆపు) (పొప్పి శ లబ్ధము; ;ఆొ 

'జాయమ్యురాపడ్వివంట, ఫలము; వ 
మ భాం కూ త్వా ట్రం య - ఏణ 

వ్శేక్( (పువ్యవకలనల్థము బయో ్ రం యి 

చాయ శక్స్మ్ (ఫు భాగహార లస్థము, 

నన. ఆవి జముట (ప్రస సంకలన 

లబ్ధము ఇచ్వందీ బ్రతి [మి ౨ ఎ జరజ్ (ఫు 
'గుణశారల్యము వం (ద -కర్నా 

(ఉ)సంపాదించుట్క పూందుట కళూర్పుట్క 

ఉస ంయదియి._ ఎ కలామ్ (ఫు) ఫలి తార్థ 

శ్ , సారాంశము ఎట్ట కేలకుట _జె ట్రంథయి 
కహ ల ) దొరకుట, 

దీ (యి వాజిర్ (అ) సమ థీ,కము,సముఖస్థము, 
(పస్తుకము, సిద్ధయ్య మధ్య్యమపురువ ము, వచ్చి 

యువ )ఊన్న + యట ల్తాలయావామ్(అ. ఫు) 

సక్రనుముగావచ్చుచుండువాడ్యు తప్పుకవ 
చ్చుచుంకువాడుంయ|్టమ్లా సీయ-జవాబ్ 

(ఫు) తాక్షృణిక(ప్రత్యుత్తరము చెప్పు వాడు 

సము యో చితము గాపలుకువాడు* 
జ అవాన 

యశ్సేలయి. హాజిరాత్ (అ. శ్ర్ర్రీభూతములు, 

దయ్యములు భూతవిద్య.( $ (రం యలయ- 

మార్నా(ఉ) నం. 

తోపోయొ హోబి రాతీ ఆ. ఫు) కట్టుబో 

తు మాంత్రికుడు, 

తాయ్ హాజరీ (ఇ. శ్రీ) ఆఅనమనము.న 
చ్చియుండుట, వచ్చిన లెక్క సమమము, 

రాక్క ఉండుట; (పొద్దుటిభోజనము, చద్ది; 

| . ఊండులే చలిని, లి సరీయలేనా ఊఉ ం 

ములు సకాతు కన చ్చిరాములు చూచుట, 

ట్రాదీ య: హోజిరీన్ (ఆ,పు) ఉన్నవార్కువ 
ల్నానతార పము లను సభికులు, 

కప. వోప్పీజ్ (అపు) రకుకుడు, పడిలపర 

దువాడ్కుఅవధానుడ-, కనాను కంఠపాఠము 

“గావ తవా డం్యగుడ్డ వాడూ, 

అకక యె హాఫీజ(అంపు పు)జ్ఞాపక శక్తి కి ఫ్రైపకము, 

(బయ హాశిమ్ (అవు) అధి కార్సి ల సకుడ్కు 

“ నాయ క్రడ్తు అధిపత్సిప్రథా నీ, పెద్ద, యి హోకిమో (అ. క్రీ స్త్ర) అధికారము, వ 
లనముఇ 

ఆయె హాల్ (ఆ.ఫు) స్టీతిగ త్రి ఆవస్థ్రవర్తమాన 
కాలమ్యువ్చ త్తాంతమ్యువయినమ్యు 'వక్తమాన 

మ్చు(ప్రకృతమ్యు(ప్రస్తుతమ్సు ఇప్పుడు, శక్తి 



చుటు గ్డెర్7 ఆ. యమ 

' ణ; ఒడలుపూనుట; ఆవేశము, గా 

యు! అం (పా) యా స్టితియేను 

న గాయ థాస్టితిలో, ఇట్లుండగా అట్లుం 

డగా? ఆయినప్పటికిని' ఆయినను . 
గ్ర6ు జపహార్ హోల్ (పా అన్ని విజేమ 

లను, ఎశ్తైనను, అయినప్పటికిని, 

యులు పోలాత్ (ఆ. స్త్రీ) న్లితినతులు 
నయినము, వర్శమౌానము, వృత్తాంతము, 

. గటు). , 
యామి వాలత్ (అ. శ్రి అవస, గతీ, సీ స లా! 
4[మ హోమిద్ (ఆ.ప్పు (ఫళంసకుడు 

(రముజేయువాడు. 

శద వోమిల్. (అపు) మోయువాడు, 
తెచ్చువాడు, నాహాకుడు. 

4(మ హోరిల (ఆ. న్నీ) గర్భవి, చూ 
లు, చూలింక; మోయుశాడుదిి వా 

, వాకురెలు.. , 

(దు వోమి (ఇ.ఫు) సహాయకుడు, ఆ 
యము, రక్షకుడు; తోడు; పక్షపాతి. 

త్రము హోవీ (అ) ఒకటిగాచేర్చు, తెలిసి 

కొను , ఆ(కని౧చు, ఆవరించెడు, చుట్ట 
కొను + సార్ధధనముచేసీ నీకొనిన, ' లోపరచీ 

క్ నెస్సు, 

(మ వోయిల్ (అ నగుమవచ్చెడం, మ 
ధ్యవచ్చెకు, అ? భ్యంతరము, ర్లక య 

అనన ను 
ళ్ 

పష కీ 

యామి హుబ్ (అ. శ్రీ) (పేమ, బనురాగ 
ము, జకేశ్య; అభిమానము, న్నేహము, 
రతా! ఇ మె 1. ఉళ్ వతన్ (గి న్వ 

జేశాధిమానము , * 

(జు మ హ్ + ఎ (ఆ-.ని మ స్ 1ష౦చే, విత్తు; పాన, 

నుండు, ఉంద, గుక్క , 

ద్చుదము, గాడేకుప్పె, బుగ్గ, 
వాబ్బ్ (అ.ఫు నిరోథమా, నిర్బం 

ధము? ఉక్కి-_రివిక్కి-ర; కట్టు; చెజు, బ౦ 

చె చెజసాల, జలాశయము, 

గట | ఆశ కళ్ కళళ మోద్రళ్ళ 
చృగమ్య నీ రుకట్టు (్రాటీ !(్రట్యుయి 

ఉఊన్ నష్టైస్ (అ) ర కా 

సనిరోధు (ముం (్రసమె ఎబి బేజూ 

(వా ఆ(క్రమావతోధము, అన్యాయము 

“గాచెజి బచెటుట గ ప! ల్ వ న. (మి 

దనామ్ (అ యావజ్తీవ కెఠాగ్భృహవాస, 

ము, (బతికీనన్నా భ₹ వెజు, 

య హబమ్ (అ.పు సిద్ద వారి దేశము, 

ఆలీ నీనియా 'బేశము బటి హబొ షన్ 

(ఆ) సిన్టీయాడుది సిద్ద దేళస్తులాలు, 

మి “వహాబ్ మీ (ఆ అ) సీస్టీదేళస్టోడా, సీ 

డు. 
బ్రమ హాబ్డ్ (అ. “పు (తాడు, జత 

అ్వసమ్ హాన్ (ఆ. ఫు విశ్తులు, గింజ 

"లు గుళికలు" మాతలు, ఊండలు (వ స్త 

ఆమా) 
గామ హబ్బ (అ.పు గింజ, విత్తు, “బంక; 4 

ఘుటిక్క: ఉండ, గుళిక రవంత, , కొంద 

ము, త్భేణము, దప్సము, , (చూడు | ఆమ 

అసస ము. వాలీల్. [. క (ప్రియుడు వి 

ద్ ప క దనుక, వజుకు, ఆవధ్గి ఆ 

సశాకయన్ని వ్వ) స్యయుంల్ మట 

దూ ప బరి పోయా రంలో! యు 1 

_ ఇమ్ కాన్ _ వనీ ౬ (ఆ యథాళ 

క్, చేక-వైనంతవరకు, ళకనుసారము. 

షే (౪. పు మక్కౌాయా(త, ఫ్ర 

ణ్యయా(త్ర (పదవ్షీణము, చుట్లుదిరుగుట. 

అయయ. హుబాబ్, (ఆ.ఫు) విటిబుగ్గ బు ఎ (యు క్ంజ్ఞా.న్ (ఆ ఫ్య. తెజ్క. షాటు; 



గ (యమము 

౧ 

యామి హజ్జామ్ (అ.ఫు) మంగలవాడు, 

_ వారకుడు, 

య ధ్వుమ పహాజామజ్ (అ. త్రై) మరము, 

ము౦జనము, గొరుగుట, తలపని. 
న హజ్డామా (ఆ.(స్ర్రి మంగలపని, 

మ౦గలవృత్ని. 

నానా హుజ్ఞత్. (ఆ ఆ) తర్క్యా-ము వా 

దము; పిడిహాద ము, వివాదము, వాగ్వి 

“వాదము, జగదతము. 

1కము హుజ్జతీ (ఆ) వాదించువాడు, హ 

కచాదె, పిడివాదము చేయువాడు; జగద 

నిండి 

మమ హజర్ (ఆఫు) జౌాయి, శిల, 

యము! త్ యషటో కలనజ్ఞైమ్ సల్ 
హజర్' (అ) శిలాక్షగము, శిలాకాధ్వత 

ము, 

నె మామ హు జ (ఆ.పు) అజ, గది, ఏకాం 

తము, 

. పరిమాణము. 
త డ్ 

మె వొద్స్ (అత్ర) ల్ల, ఆమ్మ మేర ము 

ర్యాద, తుద, అ౦తు; మితము; ఆవరణ 

ము; నిర్వచనము 

యిచీను పొద్దత్ (ఆనీ ఆవేశ , 
(్రేకము, ఉ్యగము,. వేగమ్ము తీక్లుత, ఆ 
(హాము? వాడ్మి పదన్కు ఆతిశళయము, ఆ 

ధిక్యమా, 

చేటు హుదూద్ (అ. స్కై ఎల్లలు, 

అం; మేరల్కు లా! వ్యబీమ-- ఎ, అ 

ర్పఆ (అ) నీమాచతుస్తయము, నాలుగు 
దిక్కుల వెల్లలు (చూడు ఎవ ఎమ )- 

యింటి వాదీస్ [ఆశ్ర జరిగినద్మి (కొ 
త హ౦ళము, (పసావము, మాట , ఇత్తిహో 

ఆక 

నీను 

2 58 భస్ 

సమ్ము నృ త్తాంతము. గాథ, కథ, చరిత్ర 
హదేరత్ మహమ్మనముగాకఠిచరిత్రము. 

అస్లు వము హదీజ్హా(అ.పు గృహ రామము, ఇం 

మ | ౯ 

ఏ ఏమి _వాజేర్ (ఆ.ఫు) వర్దనమ్ము త్యాగము 
మానుకొనుట, భయము, ఫీతి బుగులు. 

అవవ హాజ్లై (ఆ ఫ్లు లోపము, లుత్తేము 

' జేయుట్స వదలి వేయుట. 
యి! చు హరారత్. (అ. న్ర్ర్రీ ఊస్షము, 

వేడిమ్మి కోపము; తాపము, ఫులకరము, 

జ్వరము; ఆవేశము, 1 "త్సుక్యము, 

వవ య్విస,మాా ౨ దీని (అ) 
మతాభిమూనను,మతా వేశము యి | ద 

న్న చి ఇ వాల లబ టారి రై + 

ఆపూ సరీ (త్రై పాణ 
సము, | పాణము, అధార నమెనజాషము, వ్ల 
బీ ల రా కొడ 

తెనము. 

యలు "ఖమ = రా సత్ (్రోం స్ర్తి ఆ|| కమణ 

ము, స్వాధీనము, బంచె, కౌఫు, చెర. 
పాటె సు కహఘపో ళా హట్డై జ్ (అ.ఫు) అమ్మ పుపాట, 

అమ్మబాడుట, ఏలాము పాట 
స జాదాంలలి వ ఉన మి హళ్టై ఫ్ (ఆ) వ్య్యత్యయమెన, చు 

రు శెన, జూణయొన బజితులమూారియెన, 
౬ " 0. ీ అని మూ 

౧౧ హరామ్ (అ) ఆశాన్త్రీయమైన, ఆ 
(కమమైన, నిషిదము, త్యా జ్యము, అను 

చికము, అపవిత్రము, రురాచారము, పవి 

(్రేము,, పౌననము 331) శ10మి- జౌ 
ద [పా జారజుడు (న శవా 

"కారీ (సా) రంకుకనము, న్య భిచారము, 

ట్ర ర్త + మా "రౌొమాల్ [ఫు ఆఅ 

న్యాయార్డి తి విర్హేము, లంచము, 

యో!) వ (ఆ) గుర్మార్లుడు, 

| [మాలా రకా [వ్రు జూరజుడు, 

. హర్శా(అ.ఫ్యు కలహము, . పెబడు రై ట, కవియుట; ఆయుధము, కస్తిము. 
జాలీ 



భా 'వరజ్ (అ.ప్ర) ఇబ్బంద్శి ఇరుక్కు 
స్త్ వ. ష్ష్ 7. ఆట౦కము, లో 

ఫ్రె హిర్ కో. (ఆ, పు శరణము, రత్మ, 
తాయిచు, స 

ము, కెంత, పేశాన, ఆళగొట్టుతీనము. 
యవ్వని తాక (ఆ.ఫు అతఠరము ;మాట; 

అవ్యయము; ధార్థ అంచు; నెందు, దోష 
ము, లోపము, తప -ా 

పకజ్నా (ఈ ) కట యవది 

ష్ (ఆ) పాలు, 
ఉం 

నె) అత్యాళ్ళ లోభ 

ఉహలా య న్న 

ప్య౦జనముు ్వైలీవ ఉవ్యమ -- వె ఇల్ర 

త్ (ఆ) అచ్చు, సరము, క్ లీ 

యిబ్లస్ష-- ఒ హికాయల్ (వు) మా 
టముచ్చటల్కు (పన ౦గము, నంఠభెా షూ 
ముం వ్యాఖ్యానము, (| హార్ లాన్ 

అఆక్కరళః, ప సు! 
యత్ను హీర్ బాల్ (అ శై (ట్ర) కెయికము, 

వృత్ని, వ్యాపారము; పన్ని విద్య, ప౦ 
చాంము 

ణీ హిర్ ఇ (అ. ప్త “కెయిక్్ము వృతి, 

పని, విద్య, నేర్చు, పనితనము, యుక్షి, 
టక్క_, చాక్రచ క్యము, ప౦వాణము 

తు మి హర్మ్కా శ్ (ఆన్వీ (త! చూడ్తు, 

(వ న. యము ప్ యిర్రద-- 

ఎ సలాస (ఆఅ) సం జ్ఞాత్రయమువ అకార ఇ కెరజకారసంజ్ఞ లు. 

క్ (ఆస్తీ (త్రై అంతశ౭ఫురము, ఆ 
రణము, నర్భగ్నప గ వాలం థా 

న? 

2 రి యీ మె 
ర్య క్ర్రిలు; లంజె, తొతు క్త గ్ 

లి - సర్గా ప ( (పా ఆంఠః 
త. క్రీలుండుచేటు, శాణిచానవ 

త్ర ఆపవిశ్రత, ని చీధము.. ౮ మజ: 

ట్ల _ లేనా (ఊఉ) నిసదీయుట, ఈ 
మౌనించుట, 

యదు పా (ఆ.ఫు) ఉఅతరములః 

వర్షములు ఏట (న అవద - 

జా-త హాజీ ప్ (అ) అత రమాల; వర్తమౌల 
ఓనమాలు 

లా నార్ీర్ (అ, +వు) పట్టు, పట్టుబట్ట. 

రలు హాకీర (బ్ర. ఫ్ర) క హ్. 
కలిపి కేసినచోవ్య మా, షౌవ. 

యనగా హరీరీ (ఆఅ) పట్టుతోనేసీనః పల 
చని, సన్నని, 

టమ హారీస్ (అ.పు ఫు లట, లోభి? 
దుఠరాకారమ్సగలవాడు 

యస్స్దు హారీ ఫ్ (ఈ. ఫు) క వరిః 

న దాయ, విరోధి పలీపక్షి. 

ర్ర్రమ హు క్రాన్ (అపు మఃఖమా, చింత, 

వ్యసనము. 

యాని హచ్చాం (అ ఫు దుఃఖితుడు వ్యస 

నముగలవాద్టు. 

ట్రుమి హాన్స్ (ఆ. మ) ఇంద్రియజ్ఞానమ, విషయజ్తానము, 'తెలివీ చలనము, 

అ (టమ కపాబ్ (అ. పు లెక్క, గణన 
ము గణితమ్ము ధరనియనమము, సంఖ్య, 

(ఎ [టమ లాదా( గ. నణీత 
గ్ క్రైకు, లెక్క_వాడు,.. [మి 
జ జజ కితాబ్ (అ) లెక్క_ప(త్రము. 
[ఎమ పొసాబీ (అ) గణికసం॥. లెక్క 
వాడు గాణీకుడు. 



మాయన్ క్ శ 

స తాతతతపతకకాతతమా నాక తారారానాణలు 
ళ్ 

లయిది హాసబ్ (అ.ఫు) గణవము, లెక్క; 
- వంళము, మాకృేవ౦ంళప ర౦పర్, టవ 

టయ లా పెను నసబజ్ (ఆ) మాతావిక 

న మ స తన. 

లావి హస్. అ అనుసారము, సశ 

రము నగ ॥ జా (టమ! లాలుమి కా 

. ఉల్ న్ ఇర్దాజ్ (ఆ అజానుపా 

రఘు 3! ఎమ ఏ లా. దిల్ 

మక్ (పా | ఆఫీస్టైన సారము ల్లయిమ 

"లట లాఎ జెల్ (అ) ఉరృరోడానుసా 

రమ్ము (కిందానిన్యప ఫకౌరము. 
ముమి పాసథట్ (భీ. ప్త్రు మనశృరమొ, అకూ 

య టన లేమి, కడుపుమంట, పీేరాస్క 

యనిన వా సత్ (ఆఫు పశాా తాపము, 

అను తాపము, వన్గిసనము, "కాంత, ఆ. 

(రోమ్ హున్న్ (అపు) ఆందము? సౌంద 

౮ స యోగ్యత, ఉచిత 

బాగు మేలు, గుణము, 

ద్రహోమి “హనీన్ (అ) అ౩ద మెన, బాగెన 

సొగ పెన మందరము, _ 
[మ హహామ్ _.(ఆ.ఫు) హరశాయల 
మ్మువాడ్కు స డ్డికోయు 'లేక్ర అమ్మావా 

డు 
టే ఓట | తం హైప్ ల వాష్ టు యనియు లని యము (౯ 
పరమాన౦దముగ ల, సర్మమానల, పర 

మసంతోషముగల. 

మ వొవ్ (అపు), ఉఊదారము, ఉకరణ 

న _లేపుట్న ప్రణ్యసపముల వి విపౌరణ 

దినము, 'ప్రళయమ్ము అంత్యేదినము, తుది, 

ఆ౦శము. అల్లరి, లొల్లి, గ౦ం్మద గోళము, 
ఆర్లకల్లోలము, వొమ్మి. 

పుడగులు, అల్లరి, జో గయే 

స60. స్టే సఈవా 

ఉల్, అర్ కై (అ) పీపీల కెదులు, పా 

ములు తేళ్తుము|. 

ల్కీ హవ్మ్ (ఈ పు) పరివారను, త్ర 

. రులు పరికరములు. , 1 

శీత ధి వప స్ వ 4 

ూ+ంపమ హవ్మల్. (అస్త్ర) పరివారము, 

పటాటోపము, వెఛవము, సన్నాహము. 

వామమి హషహో (అ, ఫు చెక్ళచెదారము, తు 

లల నీచులు, 

టి (లిం హషీమ్ (క (మీ) ఫంగుఅకులు, 

ఎండినగడ్డి గాదము, అకులలము, ఓషధ్గివిశే 

షము, 

్ట (దము +హిసొర్ (క్ పు | పాళఠొారము, ఆ 

పరణము, కోట, (పహరి, చుటుకోట, 

ా ఫాస్ (ఆఫు ముట్టడీ, చుట వేయు 

హునూల్. (అప్ప పు) పాప్పి , అదా 

| రాబడీ, ప. 

గ౦మ హిస్స (అపు) భాగము, పాలు ,మా 

ధుకరము, కబళము, ,1ఏ అయా దౌ 

5 (పాు) భాగస్వామి, పాలివాడు, ' 

వ య రం. ట్య లయు 7 

యే రసద్, రసుదీ (పా) ఆఅ౦ంశానుసార 

భాగము, భౌ గానుసార మైనది, [ఉచిత 
స ా సము, తెగిన పాలు, 

వానీర్ (అపు వీరుచాప, బాప; 

లోఫి, పిసినారి? కప్పుసంచి, 

క హచ్చరత్. (ఆ.ప్ట) ఉండుట, 

ము సమత్నీమ్ము సముఖము, ఏ 

నవారు, (పభువు, జేవరవారు అఆభార్యు 

డు , అయ్య గారు; దొరగాఠళు, సంనుల.. 

ఏవైదమ హుజార్ (ఆ ప్త ఉండుట, (ప 

త్యత.ము, సమత్మిము, నసముఖమ్ము దివాణ 
మ ఆనానము, (పభువు, మహాభొబజా, 

ఏలినవారు, 



య్య ఫోన 
యానా పహుదూావీ (*.ఫు) ఉండుట,రా 

క (పత్యమము, సమవము; రాజసం౦॥!, 

ఆసానిక మెన, సహవచరుడం, పరివారకు 

డు 
శు హ్హా (అ.ఫు) ఆనందము, నంతోష 

ము, ఫాగ్యము, అద్బుషము, రుచి సార 

చు. 
లి 

అము, కాపుదల, కెవలీ, భ్మచము, పది 

ము హి (ఆ.పు సంరష్షణము, "కొ 

ఫుదల, కంకపొాళము, నోజటిపాట, క 

(6యంాకర్నా (ఊఉ) కంఠసావముజేయు 

€, 

సు హళ్ఞ్యు- (అ.ఫు) (బవ్మాము, ఈళ్వరు 

డు తత్వము, సత్తు; సగ్యెము, నిజము, 

న్యాయము, యథ్రారము, సరయెనది; ఆధి 

త ఇల లా య క్యు పస ( ) వ్ డు 

, తిక 64 న ల్ చి ల గ్ర త్ర క్ట (అ) అన్యా 

ధికెరి, స్వామ్య వంతుడు, న్యాయముగ 

లవాడు బి యనా లు మూూకా(భ 5 లేళ నా ఘు (వు 

పారుగుననున్న ౦దున వచ్చినయధికెరము, 

ఐవారుగువారియథధికెరము, స్వా "2 

ఎం నాహజ్ఞై (వ్యా న్యాయ మెనను ఆఅ 

న్యాయ_మెనను; అనివార్య ను గా, నిర్బం 
క మా ల్ల 

ధథముగా 

(ము హంసా (అ) వైవసాకీగా, సత్యము 
గా. 

యి (షమ హిచ్చైరత్ (అ. శ్రీ తిర స్కా 

రము, తృణీకారము, అలక్ష్యము, నిర 

న 
క్షా గు 

(ఇ) తరస్కా_రదృమీతోమూదట, చి 
న్న చూప్రుచూ మట క్ 

నా హు వాన (అప్ప ప్ర చిళ్శననొట్టము, 

ష్, రై అసనము ద్వ కా చప్ప ంముగొ 

ద్ 

(ప్రాయము హుక్టాక్రా (అపు) ఆధికారములు, 

(ల వం య్రము- 

అము వ (ఆఫు) పెన, సొమ్ముల పె 

క్ గుడ్దుడి, స్ట్ షు తుస్సు లో యు 

నా పానీ బంద్కర్వా జ. బహ్ 

'ప్కా-రము పెటుట, వెఠివేయుట, కుల 
న్ 

తప్పుపెటుట. 

॥ తి చీకేమె హి నున్ (5 న్) 1 స్వామ్య 

ము, ఆధి కెరము 

సల్బృము, 

నీచము, తుచ్చము నక ముం బక్కు-ని, 

సన్నని. 

మూలము, నిజము; 

హిత్. (అ- న్ర్రీ్రయథార్లము క్రీబ్ర్ ( థి 
వర్త మానము పయిన 

ము, సిఏగతులు, మూలము, 
ష్ 

తోసి పా్టి "ర్ (అ నై న నిజ 

యమెన, సకయెన , మూాలమెన! ఏకోదలరు 

లెన, ఓశ్రేకల్లికడుపునపుటైన, 

జీ ఆటా ళాయా (ఆ) సోదరథ్రాత, 
సోదరుడు, (ఒక త ల్లిపిల్లలం). 

యు వాక్క్క- (అ.పు) రాయుట, గీరుబ, 

రుగుట, నోకుట్క గీకుట. 

4కు. పహుుక క్యాష్ (ఈ పు) అధికారులు, 

పాలకులు, (ఏ. ఐ. చటు)' 

యిల్లు. హిశెౌయల్ (అ. స్రీ) ఇపహాస, 
ము, గాధ, కథ, మాట, వచనము. 

ను హుక్ నై (ఆఫు) ఉత్నరువు, కానన 

ము. ఆజ్బ +, సెలవ్ఫు; నిర్బ్భంథము, బలవ౦ 

తము; ఫలితము, పాలనము, తీర్పు, 



ఫీఫ ళ్ 69 య 
లో") భవారానీ (ప్రా (పభుత్వ | మ వాలాల్ (అ) కా శ్ర్రీయమైన్మ పవి 
ము, దొరతనము పొలవము, అధర 

ము, అలాట్ అ= “సావు (పా) అధిక 

రషతము, లేక పత్రము. 

శయ హిక్ళక్ (అ. స్రై న. తత్వ జ్ఞానము; 

జనము) పలుక, క. ల! "నేర్చు, 

ఉపాయము ;(పవీణక, యుక్తి ధెర్యము, 

కక; విద్య ము, చికిళ్స. | 

చాశోమే హిక్మతీ (ఆఅ.ఫు) శత్వజ్ఞాన్మి "నేర్చ 

ర్చి నిపుణుడు, యుకిమంతుడ్తు, 

తోమి వ వ. వీధియైన, కప్పని, అఆ 

విభేయ మైన, అజ్జాదాప మెన, అజ్ఞాహా 

ళచయముూ 

యాశ్యయు. హుకూమత్. (అ జ్ర్రై) అధికా 

రము, ఫాలనము; దొరతనము; స్వాధీన 
ముూబలవ౦త ము. నిర్భంధము ట్వైంలి మి 

(రుల జతానా (ఈ అధికారము 

. జూపుట, థన యల్వయు త్ కర్నా 

(ఈ అధికొరము చేయుట, అధికెరము 
"జెల్లి ౦చుట, పొలించుట, రాజ్యముజేయు 

ఒం, దొరళఠతనముజేయుట., 

యము వాశీమ్(ఆ, ఫు) కక్వళ్ఞాని, వెద్యుడు. 

యాసోమి హాక్లీమీ (అ.శ్ర్రై స్రీ) వెద్యసం॥, 

తక్వజానసం౦|, వైద్యము, చికిళ్చ 

బ్రమ హల్ (ఆ. పు) విడడీయుట, వేరుజే 

యుట, విప్పుట; పృథక్క-రణము; చక్రు 

విడదీయుట, మర్షనము; కరగుట,కలియు 

టు; సులభమచేయుట, (పళ్నకుడూత్త రము 

తీయుట, లెక్క-మొక్ట చేయుట, తీరమా 
నముజేయుట, పరిష్య్మ_రించుట, విళదీక 

ధరించుట, గ్ర లావాల్. (ఆ) వీడదీయ 

ఇాని, శ్లీస్టము. చు స్చాధ్యము,ఆసా భ్యము, 

(తను; అర్ష ము, ఆొంూగ్యము, తగిన, 
ర్ మా కర్నె (ఉొ పవి(ఠముజే 

యుట్టు పశ్వాదుల వధించుట. 

యును. హలావత్ (ఆ. నూ తియ్యదన 

ము, రుచి, కమ్మదనము; సుఖము, సొ 

ఖ్యము. 
అమ! హలజ్ఞై (ఆ.ఫు) _పమాణము, ఒట్టు, 

నత్తెము, వ గార అనీయి = యకానూారూ 

(పా) పతాణు కదు మ -- అన్ 

(ఆ) (ప్రమాణవూర్వ కముగా, 

హల్ జ్ఞా (అ ఫు) గొంతుక, గొంతు, 

బొండుగ, గొంతువీక, శ్వాసనాళము. 

లేమి హల్ వై (ఆ-పఫు) వలయము, వృత్త 

ము, చుట్టు, గిజు, అవరణము, (పాంత 
ము; సమాజము, బాంధవ్య ము; క్డియ 

ము ఉంగరము; గ౦,భము, తూటు, 

పకుడు, బానిస. 

హలొ (అంఫు) శాంతము, సహనము? 

తమ, నిమ్మళము, ఓర్చు, తాలిమి, 
1 మ హల్యా $ (ఆ ్ ర)లేవ్యోము మె త్తనిది, 

ల్ ఈ 1 ౪౨ -- నికెల్నా (ఊఉ). మెత్త 

గామొత్తుట; చాశగాకష్టముజేయించుట. 

త్ర హల్వాన్ (ఊఉ, వు షుకపిల్ల, " గొ 

“జ్రపిల్ల, మృచువెనమౌాంసము, రుచ్యము: 

లచే! తేద హల్యాయిీ (ఆ. పు) భత్య కా 

రుడు, ఆపూపికుడు, తిను బంతడముచేసీ అఆ 

మ్సునాడు,. 

ఖీ! పోయ హల్వాయన్ (ఉ. త్రీ భక్ష్య 

౩ "రునిఫ "ర్య ఆపూపీకు రాలు, న 

హాలీమ్ (ఆ.ఫు) గంఫ్కుడు, సవాన 

ముగలవాడు, దయాళువు; మొహల్ఞము 
వ్య 



శన 
_ వంటకము, (గోథుమలుసెనగ పప్పుమా౦ 
ప్న స లా సా. 

ఖర్ మ్ము 

ఏ మి హమ్మార్ (అ.ప్ర) గాడిదను తోలు 
వాడు, 

ఈత “లై హా . స్ లై 
( [ము మా శ్ (అ. స్త్రీ) సం 

త 'తెలివిమాలినతనము. ల్ 
4ీ[0మి హమ్మాల్ (ఆ;ఫ్రు ఫారవాహకు 

డు, జఠువుమోయువాడు, మోతకూలివా 
డుం, 

గ[0దు వమ్మామ్ (ఎప్ప) స్నానకు, స్నా 
న వాటి, న్ళ్ల సాల, 

మ౦గలివాడు, స్నానముజేయించు వాడు. 
య (0ము హిమాయత్ (ఆ. స్త్ర) ఆశ్రయ 

ము సహాయము, పత పాతము ,(పోత్స్ఫా 
పాము, తోడు కత్నణము, 

రథ [0వ పామాయతీ (అ.ఫు) సహాయు 
డం, రక్షకుడు పత పాతి, తోడ, 

ర్డీ ట్ హమాయిల్ (అ “శ్రీ మెడలో 
సవ్యముగా వేసికొను కత్తి వార్ము సవ్యము 
గా వేసీకొనువ్రూలదండమొ!.* "మె పజ్రాశ 
(వేలాడకట్టుకొనుచిన్న కురానుషరీఫ్టు 
సంపుటము, 

మను హక్. (అ. శ్ర భగవ౦తునిస్తో త్ర 
ము, సతమ, (పళంస్త స్వ సుతి. 

ప్రంయె హుమువై 

న 1 ? అజ్షోనము, అవ్య క కయఘు, 
యయ హమల్ (అ.పు) బరువు, ఫారము? 

గర్భము, మేషరాశి, 

హా (ఆంపు) అఫియోగము, దాడి, 

పెబడుట, ఎన బడుట, కవియుట, తల 

శానుట. 

కా (అ, ప్ప) బుద్ధిహీనత, చని 

రి ౧౫" 
ఆ అననన య శ 

యీ 0ె 
మలము హామియ్యత్. (పో. శ్రీ కూ తఈఖిమా 

" వము, మానము, సిగు, కోపము, అసహ్యా 
ము. ఖై 

న వర్గము. హమిద, (అ) స్తుతకు, 
నయము, (శ్రేష్టము, ఉత్తమము, 

లము హన్ వా (ఆ. ఫు) బె కేతన 

మె హన (అ) సక్య మైన, యభఖ్రార 

మైన; ఒకతె తెగముహ హంవు వం 

గారిఫార్య అదిఫు రుషుని ఫార్య, ఆదినా 

రి లోకమాత 

క్ర ము హవారీ (ఆ.ఫు న్నేహితుడు, 

చెలికాడు, శిష్యుడు, భకుకు; ఉాకలి 
వాడు, . 

(| వావాస్ (అ. “పు ఇందియములు, 

న స, "తెలివి. న 

న జ 

ములు, (పి పిస్తే (ల 1 దు = వ సై 
తహోోనా (ఉ ఎటునుతో చవిస్థితిజ్లశను౦ 

(ప శంస 

డుట, దిగ న స్మ ్ఫతీఠప్పుట, 
రల 1౧వ -- 8 క నేపనో 

శా(డ్సాన్మ ఏ*వచ్చుట, - కెలివివచ్చుట, 
నార ప 'తెలివిలోన్తు౦క్త్షుట. 

లలి! 4 వావానిల్ (ఆ,ఫు) చీకచాత్సు 
గూదవకొంగి, గుడికొ౦ంగ, 

యుల | (ను వహాూవాలాతశత్ (ఆ. శ్రీ) బండి 

నిర్చంధము,స్వాధ్నము, వెజు, అప్పగింత 
ఏ తదు హవాల్తార్ (పా.పు) నాయకు 

డు, రక్షకుడు. , 

గ హవ్వాల (అ.ప్ర) స్యాధ్నము, అప్ప 

గిం౦ంచ, (ప్రమాణము; జావ, సనూశచునము. 

లత హవాలీ (ఆ. స్త్ర పకిసరి[పటేవ 

యో లో (మి 
ము, చుక్మ్య్యావ క్క లం, 



యాని 

_. మాలీ (ఆ) తప 

యి పహూత్ (ఆ, క్రీ శ్రీ) పేద్దచేప; మో 

నరాళి, 

రట న్ (అం 
ను కను పొపలునుగల ని 

బేజాంగన అచ్చర. 

లీచి హొౌస్ల (అపు) సామర్ధ్యము, శకి 

(తాణ, భెర్యము, ఉత్సాహము, నాదే 

మ్ము ఆయము, ఇచ్చ; ఆకయము, 

ట్రదనా హౌ (అభ) జలాళయము, తో 

టి, తొటికటు దొరువు, కొలను, కో 
జా చ 6) 

తు నలిని వెం [(డుకలు 

యమ చబుంద ర శ్రీః 

రూ హవేలీ (పా, ్ ర్రీ (ఫాశౌరము, 

య భవనము, పెద్దఇల్లు, అంతఃపుర 

శ్రీః ఇల్లాలు, అంకేకపురమ. 

టు హ యా (అ.శ్త్రీ న్ా. సిగ్గు, లజ్జ, విడియ 

“ము, మౌనము, | ఏ(్యమి _ హార్ (పా 

మూనవ౦తుడు, నిగరి, ఆఅఫిమానసుడు. 

టయుక్వమి. హయాత్ (ఆ. క్రీ శ్రీ) జీవనము, 

'అయుష్యము, త 

రా మె వాసీయత్ (అశ శ్ర) నామం 

ము, శక , (లౌణ; సిత్కి దళ, పదవి; (ప 

, వీణత "చేర్చు; ఆస్సీ, అదాయము; వెఖ 

రి, శీవి, రీతి, అశెరము. 
. అనా చై -హెరాన్ (ఆ) దిగ్భ్రమ జెందిన, 

చెచ్చగొన్న,; బమ్మరిల్లీన, కష్టపడిన, కల 

తపడిన, కలవరపడిన; వినికిన రోసిన, 
కళవళపడిన, కంగారుపడిన. 

చో ఏదు హారాన్సీ (ఆస్తీ కలవరము, 

బమ్మెర, ఉేచ్చ, దిగ్భ్రమ; వీసుకు, విసు 
వ్రు, కశ త్రకళవళము; కష్టము, వ 

లత, వ్యాకులము, తబ్బిబ్బు , నివ్వెర. 

మి ల్లమ "హ్తారత్ (ఆ. శ్రీ అద్భుతము, 

ఆశ్చర్యము, అచ్చెరువు, బేచ్చ, తబ్బిబ్బు, 

ల్లి గ్ర వ 

కలవరము, ఎ) యి ్య్యమి _బటిద (పా) 

అన్నుతపడిన, అచ్చెజువొందిన, కలవర 

పడిన, టఉిచ్చగొన్న, దిగ్భ మ జెందివ, 

నివ వ్వార బోయిన. 

ట్రన హైన్-బెస్ (అర్ర) వాద 
ము-వివాదము, జగ చము, పోటాట, ప్ర 

నుమానము, ల, గ౦ం| దగోళను, 
(గ్రైయమి ఎ సహా వ్ (ొ. పు ఆర్న పము, బుతు 

రకృము, మా? న 
దమ మాన (ఆ) ముట్టుకు౦క, ముును 

ట్టువు, , దుర్మార్లుడు, (ఒకళిట్టు). 

అసు (అ, అహో, 

వ! రీ నిర్న్మంధము. 

[టు పొల (అ.ప్ర) మిష, నెపము, సాకు; 

"టక్కు, “మోసము; కొలువు, జీవనము, 

(లా 0 లస - బౌన్టా గౌనా 
(ప్ఫా టక్కరి, నెపగొ౦ండి, మోసగాడు, 

పాణి, జంతు (0 (మి హై గావాన్. (అ. ఫ్ర 

వ్రు; మృగమా, పశువు, బుదిహీనుడు, 

ఈ అవా వె ముల్లే కా (అప ల్ 

శుపు, మృగము, ప్రంర మా ఎ 

నాళికా (ఆ) మానవుడు, మానిసీ, మాటు 

లాడగల( పాణి, 

తో నమా మాచానీ (ఆ) పశునసం॥!, పశు 

(సాయము, 

టో | మి మై ఊపావానియత్. (అ.(స్ర్) ప 

శుత్వము, ప్రశుపఫాయత, అజ్ఞానము, 

నూ ఢ్యము, మొగ్యతీనము, సిగమా లినతన 

ము, 

ఇ నై] (అ. స్రై మ రు ఇదిఉటరదూ 

వగ్షమాలలో పరయ అరబ్బీ 
ల నేడవది, పొర నీక భాషల లోమ్మిదివ 

అయ్యో న పెకి 

-ఫ్ 



ల (న్నే (0 (మే 
వవనలనితుమాలతననననానా నానన ురుయునననవయుతపనకనుతనవమయునామా నను 

ల వర్త థ సాంఖ్యము తమ్మూ! లో ద్ని 
న అతనూ ర్లు 

ముగ్షించునది, తుద 

తుద అంతము, 

మం అవర్టిశుళు, నోలవ 

నామము, కుఠీనుళాలు, 

గదు వా చ్దిమ్ (ఆ -పు) పరిచారకుడు , 

శేవకుడు. న 

ప ఆంట్యఖా ము (ని టి) సేవకురాలు, 

థీ --౨క్ర్ 

పా 
"కౌలిముల్లు, లేళ ఆరెబొ బై, నుత్సర ము,గ 

(పా_పుముంద్దు, కంప ,కోడి 

డ్లపు ఇెండుకలు మ్య [మ-పుష్ (పు 

ము౧క్హంపది, ము౦స్గఎలుక 1౮, (మ షా 

మీ 

((ట_ఖానా(ఉ మత్సరించుట_*నూ 

యప సుటా ము) 'షె- ఓ, న. 

చార్ (స్యా ను౧డ్తృ ముండుగల 
(గి యి 

వెపచెదారము, పెంట, 

క్ ఆా=టి జో జ బీ 

రాయి, 

భ్రుకు వం (అ) బహీప్క్య్య్చాతము, బ్ో 

గృతముం _ బాహ్యము, తోం 9ని వేసిన కొట్టి 

హ్ నః టే న్ నిన,కీసీ కకిన గ్ర కర్నా(ఉ) 

తీసి వేయుట, (తోసి వేయుట, వడలగొ 
ల. న్ ద్ద 

ఫ్ ల్ (పు ఫాను హోరలబ్లము 

వాదము గ, [పవాదముగా,కింవదం౦తి గా 

యాది భ్ (అపు చాహవ్యూము, "వెలు 

[స్ప 

ఆరిజన్ (ఆ బావ్యూముగా, జన 

పలి బహిర్శతేము,బహీష్క్భతను, తోసి 

చలి ఇ క ఉ ర 

(ఆపు లం బకోణము జాహ్యకోణముం 

ఎస్వాయ్ బి షక ము ఆరం (ఈ. పు) బహి 

_పాషండుడ్సు పాహ్యుడు; మహమ్మదీ 
యులలగ నాక "త్రై వాడు, 

త (2 [గా రమ్ . గోరిమ్ 
యిన చ్ (ప్పి నా ( ఖాలి 

(పొ, స్త్రి) గోకుడు, గజ్జ తీట చిడుము 

యయ బ్నైహాక్ (పా.ప్పు చెత్త, పెంట 

ళీ ఆమా సే జా జ్ (టి ఖ్ స్స్అృఅసా రణ మెనశప త్యేక 

జన వి శేష మెన, స్వం౦ళ,కన,(ప్రియ మైన 

నిరి షమెన, 'నియమి౩ మెన ప 
న 

(పథాన మెవనిర్ణయ వై "వెన; పూ (్రి మెం 

బర్లార్' (ఫు) యజమానియొక్క-అయుఫ 
ములమ కచ్చునాడు 0|| వశి(ు-దాన్ 

(పు ) బట్టలపె ఫ్రై, తకు మల పాకులతేట్ట 

(మూ 'తేగ లది తమల సాకుల పేటిక, 

సతిోషి-కర్ [ష]) ముఖ్యము గా, 

(పత్యేక ముగ్యా శయ (మా పః అమ్ 

(పు మ. లోకులు 

(పజలు, 

జనుల, 

చిన్న పెద్ద 

గెన-- ఉప్ మ 
నై= 

టం. మర ఫల మం ఘుంచి_ చా 
మ. 



'ఎలి.మీ 

సామౌన్య మెన, సన్న బట్ట. 

శ అ జి మో, జ్ నము 
అరిది ఖా (అ.పు గొప్పవారి భోజ 

ష్భు హ్లైన్నము, వలిపము, దుకూలము, గొ 

ప్ప, మేలైన, ఘనమైన, :ఈ౦ద పైన్యరాజు 

లేక గొప,వారు వక; గస ఆము, ర్చ లా వము 

ఆరి [మి ఫ్లైస్స (ఆ.ఫు) న్యభావము (పళ్ళ 
తి ,బాడుక గుణము, 

ఈ ౨ ౨ ర్త్ జ టసరిదు ఫ్థానీయత్. (అ-త్క్రై స్వభావ 
ము, సెజము,నిశేషణము,గుణము,వాడుక. 

1న ర్ (అ..శ్రీ 

దయము, అభీ పాయము, మనస్సు, చిత్త 

| 9) ఆంత రంగ మ ము ;ప్చా 

ము ఛ్యానము, ఇచ్చ, ఇష్టము, మొగ 

“సోటము, పక్ష పాతము, ఆదరము, సళతా 
స్త 

రమ్ము కొరకు, కే నిమిత్తము, డ్రన్లు క్ (షి 

= బజమ2_ (క్ర) వ మనసు 

“నిమ్నుతి, నిమ్మళము, తృప్తి, నమ్మక ము 

నిశ్చింశ, కమత టు - 1 వ్ వైన్ (పా 

అఫహైనుసారము, స్రఖ్షకు వచ్చినట్లు 

కావలనీనంత, క్త కది = చాకీ 

( శ్రీ) ఆదర సత్కాౌ-రము, 

అతల ఖాన్. (శు_పు) చక్రవర్షి 
రారాజు, 

టం క్ (సా. ్రీ్రమృతి తిక, మను దు 

ము శే శిద, ఇ “న ల మె 

11 | 3 )ముమ్ము శే 

గించుట న. ఉక ఉడ్నా (జ 

ఎమాారెగ గి గ్ అ 
దుమ్ములేన టమ అయ్యన మ రొ ల్ు) 

061/4 

్టె టకా సార్ (పు 

0దలా(ల శ్రీ౧పినక ల్లి. 

(స 

సాకివాకు, మరుగుదొడీ డోడ్చునాడు, 
నో 

విశేయుడు. సేవకుడు. 

నటు సకిస్తర్ (పా, 'శ్రీబూడిద, 

భస్మము, (4 లలి షన బు6మల్నా, 

పాడగుట,  నాళనవుగుటు, 

మ౦టకలియుట; మె న 

(త) భూసంధి, 

టయ శాక. రాడు) 
చుట్టగీక, శేఖాకృశ,అకారము, రూపము 

చికను, చికుపటము,మట్లి మొ॥వానితో 
ఎ * 6౬ 

చచ్చుట, 

చేనినగురుతు, లేక ఆకారము. (11 - 

ఉ డాన(ఉ)బొమ్మకట్టుట,అను క రి0ంచుట, 
యిఃతాళ్చ్రీయుటు. 

ళ్ ర్ం షి కు టి ఫైశీ మంటివంటి_. మన్నుతో చేసిన 
మురికీయెన _ మమ్ము పట్లన _“ కాసొయ 

డా_ చా 

పన్నెగల; బూడిదవన్నె పావురము. 

"నెపాయగు 

అహ యె ఖ్న (పాప) వ౦డినగుడ్లు.కో 

డి గునతో చేసినళూర, 

లది ఫై 

క, మేనమామ, రెండువ న్నెల పావురము 

జప? ప్ప చ, కెటుకచు 
ఖా హే స్త్ర నా బి బ్య 

ఇ్పశ్సి _త్రనిత్తో 
అని గలి (కృకై, 

చ! 1లీయ- య. కినకి, 

ద 

ఫు పెకి లేక పినకల్లి 

రన 
ని 

లేక పె సనీకిపు 

పాద్ ఛాయి ( 

కొడుకు నూతృవ్వ సేయుడు, 
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గ్ర ఇ క్స్ శ కు ఖౌ 6న (ఆఅ స్వచ్భమెన- అప్ప 
ట్ మైనం యజడాగ మెన_ 

భ్యేక మెవది- కాజకీ చుము- - రాజుసాతు 
శేకభూమి. 

(ప్ (షు ఖాలిక్ (అపు సృష్టికర్త - భగవం 
తుడు- ఫుటించినవాడు. 

వా 

టా (షై ఖాలూ (ఆఫు పీవతలి లేకపెకలి మ 
నడుం రణ అవీ బైల 

ఆయ్ భాల (ఆ ప్రొ చూడు ' (ద్ర 
క్ చై శ ల! ఆ షీ ఖాలీ (ఆఅ) ఇత్స వట్టి బోలు, విడి 

"న ( ఖామ్ (వా అపక్ష్వ్య మెన- పచ్చి, వా 

నుఖఐములేఐ యోపారి! టు = ఆమ్ 

జనీ-(స్న్ర) మొత్తమైనఅదాయమ్యు గ శి 

పార (స్త్రీ కన్య్యాశ్య ము చెడ్తెది_ 
తొత్తు... రజస్వల కాకమునుపు సంభోగింప 
డిన టు. బ చిన్నది _ర్యమ (6 - ఖియాలీ | 

్డ్ (స్త్ర వళ్షితలంపులుం వెద్డికలంపులు._ అకీ 

యాసల్రుఎ అనుభ వళూన్యత- 'తెలిఫమాలిన 
తలపులు 

ఆంటి ఖామోవ్ (పా మొసమెన- ని 

కృబ్బమెగ ఊరిక, 

ఆపాలి దు ఖామోసీ (హాస్టీ) మావము 

ష్ టి 

అం (మి ఖౌామ (పాప్టు అేఖక-గంటము_ 

థె క ది లాగ ఫి ఆ ౨ [మ ఖామో (పాన్హ్ఫ) అపరిపక్వత జ 

పచ్చి. లోపము. అనుభ వములేమి 

౮ ఖాన్ (ఈ,ఫు్రు కాతారుబేళపు 
'రాజులబిరుడు. పళానులగొరవ నామము; 

వీ _గ్నే త 
బ|టషి "ఖాన్ చాన్ 

కులము, సమాజము. 

(వా-ఫు) వ౦శమ్యు 

చాపాడు ఖాన్ దానీ (పా) కులీనుడు_. అభి 
పాతు్యడు= మంచికి, 1) చిక్ అము. లేక వంకళనుందు 
పుట్రిన, పెళ్ళ కమె న్య, వరళపకంపర"శ్షా 
వచ్చెడు- లా 

ఎలి (టు ఖాన్ సామా(పా-పష్తుఇంటి 

వన గానకు్కు ఇ గాణ వుకువాడ్తు; 

పని వాడు 

అదో జాకి ల్ జలిక్టీశ మణ థె యదు ఖాన్ కాహ్ (అ స్నీీకుతకు ధర్మ 
కాల్కు సమాధి. 

ళం కళ ఈ ౯ ఆ (౬ ఖాన్స్ గృవ్యాకమ్యు. ఇంటి, స్వం 
తరము స్వంకప్పు షమి ద త్ త్తుం వంచు 

ల (షు ఖానమ్ (పా ఈ) యుజక నురాలు 
దొరసాని అమ్మగార్పు.. కక్రీలగౌరవనా 
సం దపఠా "ఆ" | 

టు (యు ఖాఎనూన్ ఖాన్మాన్ (పా.పు 
వంశము, కుటుంబము గనృవకోపకరణ ములు 

/ ఇంటిసామ గ్, 

ఛి థి కతత 
/ 

కులమాఆచా్యపవంపర్క ఇంటియజనూనుం 
రాలు, 

ల (పై ఫాన (నా-వు) ఇల్తుం నివాసము. 

సాల అర్వ గూడు- (వ్వీద్లు ఎ దం 
వోవ్ (చా చేశ దిము15.! నిము 23. వ స 

కరములేని= అవ! / వా ఖరాబ్ (పొ 

దేశవంమ్య్ముగి= తిరుగుబోతు. వెడినవాడు 

పాడెనవాడు “కిక? న గోయి 

అళారీ న బర్వానీ= (ఊ్ర) నాశము. 

ధ్వంసము= తయము. పాడు. వం శతు 



(హు ము 

రమ -ఆందము'-పీ త్తగము =క్లుకు 

[0 
న నక. 
ఒ యారపు: డకతో, కులుకులాటతో, 

వానల నం 

ఉష ఖిరామా(౬- ఖిరామాల6 (వా) 

౨ షఖుక్ఞాంట్ (౧) ము సీలి,౪౦ తేరిన. ఆ 

నుఫవకాఎయొ ర్తజిత్తు లమా:ఎళటి వాడు 

క్రబ్హ్య పర్య) టంట ఖర్న్యూ జ(పాంపుదోసపండ్రు 
అ 
(పండి దోసకొయిగా దుసుమూ 

జాట్ ఇల్ 

| భా! ఎస్ట్రుపాగ్రికె 7 -ఖర్బూ( పా అత్రవ్య 

యముచయువాడు-దూబరితిండి 
గ్ 

స ఖర్ జీ (అ-ఫుర్దమవమా-బహిర్షమన ము 

"వెలు వదుటంవిని యోగము వ్యయము= 

(వయ ము=/సెలన్రు- నెచ్చము 
జాల (ల. 

ఆఖానీ(సా స్త్ర ఆశ్వసంచి-గో జనో 

వము 

డ్రా (పాస) వెచ్పమా-క్యయమా డ్య వయ 

ముం వినిమో'* ము - సెలవు- పెట్టుబడి-కట్టు 

బీటస్టుంజ్ర్రాపదే నా(శ) పెట్టబడి పెట్టుట 

య్ట్రువఖకచ్నా (హ్రీ సెలవు వేయుట వెచ్చ వె 
ట్రు=వ్యయముబే యట 
ళు 

అహము పఖిరృంగ్ (పా-పు) కర్కాటకమ్యు 
ఎం్వజీకాయ 

యహ్టుపర్చ(పా-పు 'వెచ్చము-సెలపు* వ్యయ 
చు- వ్యాజ్యవ్యయ గు 

నః 
కా ంపతిల్నీ (ఆ స్తీ వెలయాలి'వెలవయ 
మువేయు వాడు 

ఆపవే అవే 7 

పమ్రుపకర్ ఖర్. (పా-పు గుబ్డుగుజ్దు-గు అంగు 
ఆ గుఆక 

॥ ౧పమ్మ్ మథర్ ఖహమ(పా_ ఫ్రుజగడ 4- పోట్లాట 

పీక్రలాట 

చేసె రక్ (పాత్ర) బుడ్డి- జెలివి-జ్ఞానము తట 

స మంద్ (ప్రా “తలివిగలవాడు- సుది 
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మంతుడు 

న్య 

ఎఇమిఖుర్జ్ (పృొపసి-చిన్న -బుచ్చి-అల్బము_ స్వ 

శ ॥ ర్ థ ళీ ల్సము క్లుప్త షలీం(ప్రా స్నీనూ కదర్శకము 

టవ ఏ సాల్ (శా పిన్న వయకు" ల- 
చిన్న, పిన్న, 

వో 

(/ చి , ఉఖర్దల్ (౪_పుుఅవాలు 

కం ,మిఖుర్టహ(పాఫు) తునక _-చీలిక -నీలీ5 - 

తంవలు-తుక్కు-చూర్చు చెత్త చిల్లర 
మార్క_ము- నేబులు-అమ్యుకమూ దోప ము= 

తప్పూ త కఏమి ఫరోక్ (పాపు) 
సూరు బే: గాడు=చిల్లరవర్త కొడం- "నెబులము 
వాడు .. చిెల్లరతిమ్మువాడు ( చు ా  

కర్వా (ఇ అమ్ముట రూప్రాయి మొ! 

మార్చుట. 

నే శ్రీ షే ( 

క ఏదుఖున్ష (పొ (యు చిన్నతనము- అల్ప 

త్వము. 

ణు ఎందికఖుర్షియ(పౌ.ఫు) "నేబులమ్ము వాడు 

చి ల్లరఅమ్మువాడు, 

ట్రదానిర్ఎ (పాపుు గు గ్లైలంగు- మాటు 

వాడు-ఆకీవీతుడు, 

టీలు సా ఖుగ్సుంద్. (పా) సంతో షించిన- 

ఆనందముగ ల. 

దం జ నా ఆన్ ల యేమి ఖగ్సూంగ్ (పా=పు వైరి=్యతి సర్ 

"పెద్దరాయి.బండ- ఆటంక ముం 

పఖర్కూకు అష గతొండేము గ హై (ఆ పు ఏ్స్స్ 0 

తమి ఘ్ ఫ (అపు) గంగవాయిలి 

య శ్ ఖిర్క (ఆఫు) బొంక-కంథా లప్రేన్ 

(జ (ప్రాసన్యాసిబికకుకు 

కఠ్పమె ఖర్ గాప్ (పాం) గుడారము 

పటకుటీరముభవనము-హార్మ్యము 



టే త్ర ఇ యాది 
(నలు ఖక్టోవ్ ( పా.పు ) కుంటేలు- 

పెనులషిలి, | 
ఆం 

బ్రయొక్షమ్ (ప్రా సం్మబముగల-ఆనంద ఛరిక 
యైన-కల్లాసముగల, 

ఖ్ అటి 

(0 సురత (పా-ఫు ఖర్దూరయ-ఒళతిను 
పంజణము, 

యులయింరి ఇాటరత్రిన్స్ (ప్రొ కామాతురముగల 
మదించిన అలతే బ్రముచేయ్యుకండ కానరము 
పటిన, 

వక 

ట్ి ఎమక్సిర్మన్ (పా.పు పంట-పంటకుప్ప-= 

పకి వేష ముం 

౮ రి షశిర్మూవ్ (పాంప్రు వెద్ద ఎలుక. 

ళం మిబర్మువా (పా*పు గవ్వ _ వరా 
తక పు, 

జ చు ఖుజ్జమా (ప్యార్త్రీ్ర). ఆనందము 
సం తోషము-_ఉాలా సము 

ంం 

3 3% ఖర్వార్ (చాప్తు ఖరభారము- గాడిద 
మోతి. . 

చు ఖురూజ్ (అపు నిర్షమనము_బహీ 
ర్లనునము_ వెడలి ర్ బయలుపడుట= వెలవ 

డుట తిరుగుబాటు, 

క సా ఖుకూన్ (పా-ఫుు కోడి 

లి ్ర ఇమిటరోమ్ (పాపు అల్లరి. అల్లకల్లో 
లము-లాల్లి- దప్పుడు...అట్టహా సము- సంభ 

వుముం 

బయ ఖర హాం (ప్రా గొప్పధ్వని చేయు 

అల్లు చేయు. రోదనమువేయు 

జో యా ఖ్లరీజ్ (అ) వివిఫమ్చులెన-చిల్లర-పల్కు 

మిగిలి కేషించిన. 

మమ్ ఫరీద్ (పాం శ్రీ) మూల్యమ-వెల-క్ర 
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యిము._కొన్సుగోలు=కొనినది [కుంటి 
శకామాల్ (పా శ్రుకొనుమొదలం= కోనుబడీ 

యత, ఛో ం స్తు వ ఫరోక్ష్ 

(పోస్తే కాయ పకయములు -వ్యాపా 
రము... బేరిము. 

ఎట్లు మఫిరీదార్ (పాంపు) కృయిక్రడు-కొను 

వాడు 

యు!ఏప్పునా. ఖరీదారీ (పాం స్రీ) కాయము 
కొనుగోలు-కొనుటు 

(టు రా ఖరీద్నా (హ్రీ కొనుట. వెలయిచ్చి 

సిరొను టం 

1 ఏమ ఖ5రీద (పొ కొనిన వెలయిచ్చి తీసీ 

కొనిన, 
స అల 

లడ్లు ఫై ఖరీత(ఆ పు) సంచి=తి _తీ-ఒర-అడ 

పయి=లకోట-అధ్య్వావము గా నుండుట్సు 

యయ్మ్టమశరీఫ్ (అక్ర) మెట్ట కారు. పొడి 

కాయంఫువాసపుటలు- జొన్ని- 'సజ్జ_ వెం! 

పంకలటుం 

కే ఖిజాంపా- క్రీ ) ౪కు ఐ*లు కాలకు-కర | 

లేటు వు-ఆకు గాలుడు=త్ష యము _వీణదళ 

ఆఫు!) ఖజాన్నీ (పాపు కోశాధ్యమడు 
భాంజా గారికుడు 

లము ఫజాన (ఆపు కోశము-బొక్కుపము= 
భాం-డా గారము-బంజారముం ఉాగ్లాణ ము = 

సంచితము-సంభారము-కొట్టు ం!ఏ లేమా 

దర్ (పా-పు *ఉ.గాంణి-పె త్తనదారుడు 

ల్ 
అన్త్రమా ఖిజీన (అ-ఫు) కోళము-బొక్కు సము 

బంజారనుం 

(్రామాఖిస్ (పా-పు)ఆవుకుగ డ్జె- నసువాసనగటి 



యె మా 205 కరవ 
నా లు! 

త పాండి? సలా జా “ఎర తగము =కులు వ రమ -అందము బి త్తగము కులుకు (౬1వ మంతుడు 

లం (6% ఖిరామా(- ఖరామా. (వొ 
తఇదకర్ట్ (ప్రౌప సి-చిన్న -బుచ్చి-ఆల్బము_ స 

జ యాకపు:డకతో, కులుకులాటతో, వై ల్పమా సల్లును షవీం((ప్రాస్త నూ క్మదర్శకము 

౨౮్సిటఖుత్థాంట్ (౧౮) ము సిలి-అరి లేరిన-ఆ బ్రీటప్సు ఏ సాల్ (సా పన్నవయ కు *ల= 

నుఫ్ కా లయెరజిత్తు అమా:-ళటి వాడు హా 

బటి 
సారి ల్ గు 

“(పండీ= దొసకారా గా దునుమూ) $ ఏ మెఖుర్దహ(పాంపు) తునక -బీలీక-నీలీః - 
అరవలు-తుక్కు_దూరు, చెక్త చిల్లర 

ప ఫతాశ్' _ఖతూ అత్రివ 
వమ్రుపాగ్ర (ఉక్ శ్రా సె(పా తవ్వ మార్క_ము- సేబులు-అ మిక మా, దోపు ముజ 

యముచయువాడు_.దూబ 8తిండి (0 
ఆ ట్ ఫా! అ ఎర బక ఆ 

తప్పలు వ్ర గ చమ ఫరోమష్ (పొపుు 

సూరు బే: గాడు-చిల్లరవర్త కొడు- "నబులమ్ము 

వాడు _ చిలరతమ్మువాడు ( $ వ్ 
(౧ శ్ర టో రంమె 

కరా (ఇ) అమ్ముట్స రూప్రాయి మె? 

అశాకో 
॥ ళ్ ల. ల ఇ గ్ర షె మఖుర్ జీ (అ ప్ర్రుశిర్షమవ మా- బహీర్దమన ము 

(వయ .=.సెలప్ర- నెచ్చము 

అంతు వతతుత . తదజతనాకా యాతు నంతకాలాంటని ఆవిడ... వలతవాతతశకంంతకు లా -లాణలానలకాతు, కతకాంకాతంవాకుంతట భక్షి (నా- క్రీ) ఆశ్వసంచి-నో నె_నో 

త్రము అ గ ఫ్ర 

యక ఎ్యమఖు (పా (ప్రై) చిన్నతేనము-, అల్బ వావ్ 

థా (పా-పు) వెద్దము-చ్యయమా - వయ త్రము, 

ము= విలియోగ ము - సెల వు+ పెట్టుబడి-కబ్టు 

స? ఆ శెవటుబడి టు బడీ సఎజ్రసదేనా(*) పెట్టుబడి పెట్టు 
శాన క్ 

శ ఈ భె లి క్ 
య్రుషఖరబ వ (హ్రీ సెలవు వేయుట. వెచ్చ ె  

లుకఏఎవ్యయముబేయుట 
వా 

= 

గో ఏ్యమికుర్దియ (పా. ఫు) “నేబులమ్ము వాడు 

చి ల్లరతమ్ము వాడు 

ట్రసికిర్) (పాప్పు గుణ్లైలంగు. మోటు 
భో హు 

టక్ 

ఆతేయయ్రపఖర్చంగ్. (పొ-ఫు) క ర్కాటకమ్యు 
వాడు-ఆశీవీ.తుడు 

నను సు భ్యూంద్ (ప్రొ సంకో షించినా 
య్హాపత్నో(పాపు) వెచ్చము= సె

లపు* వ్యయ ఆవందముగ ల. 

| (ఆ- స్టీ్ర్ఫి వెలయాలి' వెలయ “వెద్దరాయి-బందడ-ఆటరిక ముం 

ముబేయువాడు స్ట్ 
ల ఇచిఫిర్ఈూమ్ (అపు) ఏనునతొండేము 

అలీ 

ఇవి అణ 

షిళషఖుల్ ఖర్ (పొ=ప్ర) గులుగులు=గు ఆ =*గు ట్ 
సా? ( ) అ అ త్వమఖుర్ ఫ (అపు నంగబాయిలి 

ఆంగుజక్ 

గా ఖిర్ క (ఆ పు బొంత _-కంథా గేద 
| పప్ప వఖిర్ ఖమ(పౌ-ప్రుజగడ ఈ - పోట్లాట 

ట్ (ప్రా సన్యా సిబి వకుడు ఫ్ర్రలాట 

కర్రను ఖర్ గాప్ (పొత్త) గుజొరముం ఏపఖిన్ట్ (పాత్ర) బుక్ధి- కెలివి-జ్ఞానము త 
పటకుటీ ర మ్చుభవనము-సార్మ్యము ఎసి నుండ్ (ప్రా “లెలివన లవాడా. 



ఒటే రడి 
ల్ షె ఖర్జోమ్ ( పా.ఫు ) కుంచేలు- 

వ్టా *ప్కీలీం ఇ 
వ్ 

బ్రయుగొక్షమ్ (పా) సంట్రముగలంఅనంద భరిత 
యెన-*ల్లాసముగల, | 

(౦ కురా (పొ.పుు ఖర్దూరయ-ఒకతిను 
బంణము, 

గ్ 

(లయింరి ఇాకరతిన్స్ (పొ కామాతురముగల 

మదించన_ అలక్యేము'చేయ్యుకండ్య కానరము 
పటిన, 

లు 

ట్రం ్ రమకిర్మన్. (పా.ప్తు పంట-పంటకుప్ప- 
పరి నేషముం 

(౮ పరిమి! ర్యూవ్ (పాంఫ్రు పెద్ద ఎలుక, 

| మ 'మెర్ముుహ (పా-పు గవ్వ _ వరా టి 
ఛి జాలి శ్రీ 

యి ఖుజ్ఞమా (పాలై). ఆనందము 

సంతి షము-_ఉూలా సము 
యం 

క ను అర్వార్ (బాఫు ఖవభారము._ గాడీద 
మోట, 

బాచ్ ఖురూజ్- (అ.ఫు) నిర్మమవము_బహీ 
ర్హమునము_ వెడలి క. బయలుపడుటం= వెలువ 

డుట తిరుగుబాటు, 

ఫా కొనావ్ (పాప కొడి 
లి క్ ఏమిఖీరోమ్ (పాాపు అల్లరి. అల్లకల్లో 

లను-లాల్లి- చప్పుడు.అట్టవోసము= సంభ 

మము, 

బయ తరోహిం (పా) గొప్పథ్వనిచేయు, 
అల్ల ఎచ్చేయు. రోదనముకేయు 

శ పి ఖరీజ్. (అ) వివిఫములైన-_చిల్లర-పల్కు 
౨ స్స్రగలి, శేషించిన. 

ఏదు. ఫరీద్. (పాత్ర చూల్యము-వెలక్ర 
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యము._కొనునోలు-కొనినది ర్ 
కామోల్ (పా శ్రృుకొను-వెందలం- కొనుపడీ 

(ప్యాస్త్ర్ర్ర్ఫీ కయ విక్రయములు “వ్యాపా 
రము. బేరిము. 

కోట్ల మకిలీ దార్ (పాపు కొయిక్రడు-కొను 
వాడు* 

నొనుగోలం-కొ నుటు 

(0వ ఖరీద్నా (హ్రీ కొన్వులటు_ వెలయిచ్చి 

త్ బున ఖకీద (పొ) కొనిన వెలయిచ్చి తీసీ 
కొనిన 

ఖ్ అ 

లు (నా ఖరీఠ(ఆపు) సంచింతి తి-ఒర-అడ 

పయి-లకోట-అధ్యాకము గా నుండుట, 

య ఏమికరీఫ్ (చక్రీ) మెట్ట కారు- పొడి 

కానయంఫువాసపుటలు- జొన్న సజ్జ- మొ! 
పుబలటుం 

క ఖజాం(పా- క్రీ ౪6 లు కాలళు-కర 

లేతు వు-ఆకు రాలుడు=తృయ ము _న్నీణదళ 

నాము ఫన్నీ (పాప) కోకాధ్యతుడు 
భారడా గారికుడు 

లా ఫ్ౌన (ఆఫ్రు కోశము_బొక్కు పము 
ఛెండా గారము-బంజారముఎ ఉ(్రాణ మ్ = 

'సంచితేము-సంభ్రారము=కొట్టు ం! తి లస 

దార్ (పా-పు ఉగారిణి-వె త్తనదారుడు 

వాల 0 
అప్త్రఏమ్ ఖిలీన (అ-ఫ్ర) కోళముంబొక్కు పము 

బంచజారనుం 

(మిన్ (పా-ఫు )ఆవురుగ డిం సువాసనగట 



తె 
నడ్డి గడ్డేకస వయ ఏం ( అమె జ్ర 

ఖాషాక్ ససా-ప్ర్రు చెత్త-చీపురు కశవు_ 
"పెంట, 

క్ర (మెకఖిసా క (ఆ-ఫ్తు) వన్బ్యము-కుట్టి, 
ళి ఖీ ష్ కటు ఓవ ఖిసాందహ్ా (పొ-ఫ్రు కషాయము 
రసము. 

మ. కున్సత్ (ఆ త) అల్పక్వ్యము_ నీద 

త్వము-లుబ్ధత్వము-పి సినారితనము. 

కముముఖి సగి(పా-ర్త్రీ) అలసట-_మాంద్య 
ముం విచ్చిన్నత-భ న్నము-దుగనవస్వు గాయ 

ల్ చూ వ్యసనము --చిరిత_ వ్యా కులమ్యూ రిక త్త 
న్ 

గా? స(పా అలసీను దురివస్థలాోోనున్న 
విచ్చిన్న మెన- భగ్న మెవ-గాయపడినం వ్వైడ్రై 
న-వ్యాక్రల పడిన-రిక్తు డన ందు యుపి 
హాల్. (పొ దురవస (తలని కళ్ 

థ్ 
(ఫా గుంటడెపగిలిన_అటె! టైగ్య పడిన. 

సడ ఖుసుర్ (పాంపు మామ_ పెండ్లాము 

ప్ "వెనిమిటియొక్క_గానితండి) 

క్ సామ్య్యాఫా (పా-ఫు) పారసీక బేళపురాజు 

లా సాని ఖుప్రవాన (పా రాజకీవినల 
రాజూ ఎః మెనం 

క్ష గపఖిసుక్ (ఆఅపుపాలముల టిప్పణము-= 
పట్టి ఉఊోరిపాలముల విక 

చాలును. ఖువూవ్ (ఆపు) భవామికో దిగ బ 
డట చంద)(గవాణము. - 

(్రబన్టలును ఖసీన్ (ఆ-వు) అల్పము-నీ దము- 
లంబ్ధుడు-పీ సినారి=నీ చుడు=మూడఢుడు, 

చును. ఖ్ (పా- స్తీ ఇెటుక-షస్టిక_ జక 
తిను బండము] పికృపిండే ము రొ 

287 
ట్రా 

దమురుక్ష స కాళ్ళ్ నడిమి చవౌకము. 

౮ [మిషను ఖ్ ఖామ్(బా-ఫు) గస సాలు 
యవళ"+" ఎనిమిదవ భా గముం 

లయ షిది ఖివ్కిమ్ (తూనిక) 

యయషమ ఖుప్క్ (ప్రొ ఏిండిస-అరిన- పొక్షి_ 

వాడిన .. వట్టి-కలుపు గోలుతనములేని. రస 
రీ ల్ ర్త 

వాన్య్యెనం న. యము సాలీ (6) 

అనావృప్పికరువ్యుడ (0ఏ యషిదదిమాగ్ 
(పా వీచ్చివాడు. 

యమదభుమ్క_ (పా. స అన్నము (మాకఠంము) 

తపమఖమ్క్( పా-,క్రీ) మెట్ట= బెట్టంకరువు 
ఎండిపోవుట = వట్టి పోవుట _ రసహీనర= 
ఆరంజకత_ కలిపిగోలుతనము 'లేమి=' బెరుకు 
తనము, 

గాటిడే ఖమ్మ్ పు. (కోధము =, ఆవేశము 
కోపము ఃా టను న్( (పొ కోపా జే 

శ₹ము* ల కుపితు డైన 

చంపను ఖుష్నద్ (పా సంతోవ. 
పడినతృ ప్రీ జెందిన 

న క 1] శే జం యి సము ఖుపర్నాదీ (పొ-్యత్ర్ర) సంతో 

వము-తృ ప్తి 

డ్ న ఖషూల (ఆ) వినయము. _వార్జన_ 

'దీవిరింపుం 

యియీంమే ఖస్లత్ (అంక్ర్ర్రి స్వభావముంప౦ 
| కృళి-గుణామి-వాడుక , | 

పఖసమ్ (ఆ-పుభ య 

న్ .. జో గ్రాంమ వాలీ స్రీ) 

ముతె నాలు 

యయురషదఖిన్నక్ (పా-శ్రీ) వంక పేగు. చల్ల | (౮ టందిఘనూన్ ఆపు ముఖ్యము... (ప్రధా 



లే 

(ం పాయు బైగ్రిక్రి 

నముంవిళిష్టము._.ప్ర ల్యేకము_వికేస ము. 

(పాధాస్యము. 

ష ఖునూనన్ (అ) ముఖ్యమా గా 

ప్ర త్యేకముా_విర్టిష్టముంా, 

ణో 

(రం 

యర్టుం టైం ఖునూ సీయ్యల్ (ఆస్తీ ్ స ము 

ఖ్యవ్యము విశిష్షత-! పా ధౌాన్యత -విశేవ,ము- 

స్నేవాము-సంబంధము. 

న! న్ వ * ర్ ఆల యాజరి (దమ ఖునూమల్ (ఆ-న్రీ) స్పర్ధఎపగ 

వ్ జ 

ంపికి మీ (ఆ-ఫుపిడగొట్టిన-నట్టలు కొట్టిన 
మేక పండుడు-ఎ్టలి (కొజ్జ 

ణం బి 

యంద ఖుస్య (ఈ-పు వృషణము, 

య €ఉసిఖివాప్ (ఆ-పువ న్నె-రంగుఎనరసిన 

చెం(డుకలకు వేయువన్నె-_ నీలివన్నెనలు 
ఫు నూనె. 

సాయు వ్ ర్ (అ-పు) అమృతము (తాగిన 

ఒక వెగంబరు పేరు. 

క్రమ కాం (క) కకత! 
యత, 

ట్ ఇల్ (అపు) లేఖ-లిఖితము..గ్క-(నాత 

జాబు, -ఏీటి-పతఏవజ._(వాసినది- ముడుతే= 

గురుత్యు గడ్డకు మొ'సమాలు-గ్ల (1 [మి 

(యమ అనా నికాల్నా (అ) మిసకట్టు 

ఏర్పడుట ఎరు! మమె ఎ ఇన్సీవా (ఫు 

భూక త్య-భూమధ్య రేఖ ౮ (పి కషి బవా 
నా ( ప్రముఖమరముబే యుట్టవన్ముడష్ 

ఎ, జదీ (ఫు దతీణాయన వృత్తము గ్ల 

తోవ) లీ (ఫు) లావుఆతరములుద్రమ్ని 
ర్. సర్తాన్. (ఫు) జార్తకాయణ 

వృత్తము యు మము మికిస్త (ఫు) 

అతావితలవాతనతాతుడలాాానరముళులా లతా వలనలు/ 

గొలుసుకట్టు పాటు తమెఎ, ఆమయా-ద్ (పు) 
లంబము_నిలువ. గీటు టో చమ పు గుల్ 

జార్ (ఫు) వూలఅశ్రరమాలు శ్లీస్నై 
య) 1060 బే ముత వాజీ (పు 'సకూ 
నాంతరరఖ్య ములుంరి దమ్ ఎ ముస్తద్ల్ 
(ప్పువృ త్త శేఖ. వక్తులలేఖ = గొండుగీత 

చముటుంరి కము వ 

సరళ లేఖ. శక్కని గ్త్త 
మున్ హానీ(ఫు) వంక రగ్త-వ (కేఖ, 

వ 
ప యె 

(షు ఖతా (అ్య్యక్ర్రీ) పాపము-ఆపరా ధమ 
దోవమాూ-తప్పు. పొరపాటు-ఆపచారము. 

అఎ (యు ఖితాబ్ (ఆఫు అభిమఖురైవాల 
లాడు టంప్ర'ససంగము_ 'సంభాపషణ-బిళుదు- 
కోపము..సంజబోథనము. 

గా టమఖుత్తామ (ఆ. శ్రీ యశ్యార్దు రాలు 
రంకులాడీి, 

లయమ్ ఖఘెక్చ (ఆఫు) భగవత్ స్తోత్రము 
మతధర్క్కొప న్యాసము = మతోప దేశము; 
(గ ౦ధపీఠిక-అవ తారిక్వతురక పురోహిఠుడు, 
కుక9 వారమునాడు ాని పండుగులలాో 
గాని మజీదులాశ వేయు ఉపన్యాసమ్యు నెతి 
కోసన్యా సము, “=. 

కమ్ (న ఖతర్ _ఖకు (ఆపు అప్రాయ 
ము- భయము-చింత=సంజేవాము._ కష్టము- 

జ్ ధయ నాక్ (ప్రొ భయంకరము 

ఆపాయక రము, 

స్రోరష్ ఖత్మీ (అక్ర) అడవి 'చెండజెట్టు 
గి బలిమఖుతూళ్ (ఆపు) చూడు (ఏ,వర్రష్తే) 
అయ్ ఖి త్త (ఆపు పట్టణము; దేశము జే 

కమ్ము పాలిేర 

ధాగర్తకమె ఫితీబ్ (ఆఫు మతోపన్యా సకుడు 



వఇర9 షి 

పురోహితుడు. 

షి ఇత్తీర్ (జొ మిక్కి-లి-వాల-సేనం విశే 

మము=ఘ ఏ్యమెన్వగ్ ప్ప 

(న్ ఖఘఫా (పొపు కోపసడి"- ఆగవాపడీన 

కుసితు డైన (శ్రీ) రవాస్యము, గుట్టు. 
మరుగు, 

శశి కో డ్ జ్ జ తలని ఖిష్పృత్ (ఆాస్ఫ్ సల్పత్యమ్సు లఘుత్వ 

ము--చిన్నతసము = ఆవమానము..అమ ర్యా ద_ 

వంసైెచ్య ము. 

0 (దష ఖపఫ్ "న్ (అపు గుం జెదడ__పైళ్య 

రోగము. అపస్మారిచు, 

యమక (ఫగ (దా-సీ్ఫీకోపము_ అసమా 
ఛానము=అగవాము, 

ము (౩%) 
ఆ ఖఫీఫ్ (ఆ) అల్బము-స్వల్పము_ 

౦చెమై:_చిన్న- వీచ మైం=కుచ్భ మైవం 

కు 

చషెఘఫ్య (అ) స ప్రము= న. 

"మైన -ప్రచృన్న మెన బ్రో చినవీస్ 

(పాపువేశులవాడు.హరుషుంరపాస్యముగ 

వా _ర్తల్మవాసీ పంపువాడు, 

లు ఖల్ల్ (అపు (దామశాండి = చొత్స 

పులుసు, 

ఫి ఖలా (అపు కూనస్యత-అకా శయుంబయలం 

వట్టిడె-బోలుది.ఉ_త్తదిం1ష మలా(ఫు) 
అన్యోన్య ము_ న్నేవాము = కలిసి మెలిసి 

యఃుండుట-; లిసిన, 

గ్రదీష్ఖలావ్ (ఆఫు) విమోచనము. విడుదల 
ము క్తి_తీరిపోవుటు. 

లలి తి 1 ఖులా (అప్పు సం మ 

పాము-సారము- తాక్చర్యమ్వు విళాలమూం 

యి సి ఖలాసీ(ఆ. స్వీ వివో చనము-విడు 

దల నావికుడు ఓదవా డు. 

జవ టమ ఖిలా ఫ్(అ)విమద్దము- వికటము= ప్రతి 

కూలము_ క్ల్లఅ సత్యమేంపగ వాడు వ్రోషై 

జో వానగా 1 సి వ న. 

ఏ అక్లొ స్ "కేయాస్ (ప) ఆసమాన 

విరి చర ఎఅఆఅసంగతము_ దురూవా్యము 

. 1 శ న్న రి 

యశ ఏ ఆవలమ్ వర్ జి (స్త్రి అల్ 
ల్లంఘవము-_వ్య తిర వర్తనము. అనిభేయతే 

ల్ ఎపి అత లేషినోోనా (ఉత్తిరుగబడుట 
పీక టించుట. 

యతసీషఖి 7 ఫఠ్ (ఆ, శ్రీ 
కలిఫా ఉ దోస్టగ ము = ర్త. ప రాజణ్యేము 

పు 

ల లమఖిలళాల్ (ఆ-పు అంక "ము_ -కుథ్యం- 

నడుమ; పరిడ్డ పుడక ఒఓీటుంఅటఎక్కుట 

చ ) ౫ త్త గాధిశారము: 

(్రూ లోసిఖలాయెక్ (ఆ- స్త్రీ సృష్టింజంకువులు 
జనులు=లో రులు (వీ-వ మ) 

గ్ర(్రుషు ఖల్ జాన్ (అపు సుజేవాము- 
స 

(మ షిఖల్ ఖల్ (ఆతీంక్సె నొలుసులం 

(పాంజేబులు వలి చుస నట, 

ఎయిమ్ మమమ ఖల్ ఖళా_ఖల్ఖ ఖల (అ) 
లాటలొాట=బోలు-వదలైన ఆరిగెసం 

దె ఖఘల్గ్ (పాప్సు స్వర్ణము-పుణ్యలోకము 

గమఫిలిక (ఆం స్త్రీపోటు-ప:. ఫు-నొప్పి 



రా 
జగడోము_.పగ ఇ'స్పర్ల-క లర - చింత=ఆ'ససమా 

యా 
ఛానముః 

మ ఖిల్ల్ (ఆజపు) మిశోణము -రక్తవాశపిత్త 
ేవృములలాగే నొక ధాతువు =*ప్రకృతి 

ము6 మయ పెఫానిడ్.. (స్తీ్సీ కొర 
కుడుపుండు,[వణము. 

ద.షఖల్. (ఆఅ-ఫు మి(ళణము.కలపటము= 

000 81వ మల్ల్ (ప్రా మిశ్రిత మెన- కలి 
సిసంతొారుమాలెన గజిబిజి 

అల[మి ఖిల్ అత్ (అపు) కట్నము - బహు 

చూనవ(స్త్ర, ములు-దున్తు- * డుఫు- 'సరియని 

ఇట్లినగురుతుం 
లు 

అఆమీ.ద ఖలఫ్ (ఆపు కొడుకు = ఊ త్తరాధి 
కారి.దాయ-విధేయు జేనానుఫు[తుడు, 

(యి ఖుల్ ఫా (అ-ప్తు కలీఫాలు- మతాధ్య 
తవంలు (వి వం లనామి) 

సవ ఖుళ్ర్, (అ-పుు నత్వ్యభావము-వర్తనమా 
మ ర్యాదలు-యోగ్యతి-సభ్యత-అ ఖ్యా సము 

వాడుక-వినయము -మ ర్యాద. కలిపినోలు 
తనముం 

శీషిఖల్ 5 (ఆ-శ్రీ) సృష్టి-లోవలు-జనుల్కు 

మాన వులు = 

ఈ గ లోక అ క్ న ఆాయేదిఖిల్ కళ్ (అ=) సృష్టి-మానవులు 

జనులు-జననసము, 

షన ఖల్ క్ర (అ) స్వాఖావిక మెన్న సవాజ 

మైనం 

[1షిఖలల్ (అ-ఫు) పగులు_్మదమా-చెరుపు 
లోపము _ విఘ్న ము=దోవ మొ= అంతరము 

అంత రాయము- అ భ్యంతరము-సస్టము= 

తారుమారు (౮ . వు! (మఆందాజ్ 

సో నా (ఈ) అభ్యింతరము చెయుట-కలత 

వి?0 వ గ్రమి 

“వెట్టుట--చెరచుట్య (4ఎ(01మే ఎ దిమా 

గ్ (ఫు పిచ్చి= వెడ్డి-చి _ర్త-వెకల్యము. 

ఎమ్ ఖులూ (అ-పు) శూన్యత, 

యి షి ఖిల్వత్ (ఆ- (క్రీ) వీశాంకముం 
వాట్పుమరుగ్యుడ్తా తృవోటుల్న ఆము 

'ఖాన(ఫు) ఏ కాంకస్టలము ట్ | ఆతు పామి 

నమ్షీన్ (ప్రా వకాంత పాసి హో షి 

'ఖిల్వతీ పా్శి ఏకాంతవాసి _ సన్యాసీ 
కేవలమ్మితుడు-(వీయ మి(త్రుడు, 

(౮ షె ఖులూస్ (అ-పు స్వచృత -నైర్మ 

ల్యరే-య థార్థత-నిజమ్యువిశ్వా సము-ెలిమి 

చనువు, 

గ్రాలు ర్లదు ఖల్యాసాన్ (హిం్రీ) అత్త 
యొక్క. బెల్లెలు లేక అక్క పిన్నర్తం- 

చెద త్ర, 
ట-౨ 

డ్రనేని ఫలీజ్ (ఆ- క్రీ) సమాదకాఇ _ 
- సింధు కాఖ, 

నమిఖలేరా (పొ చూడు ఏ( ౧ (1 

డమ్ ఖలీక(ఉ-ప్రుుసంచి-తి త్తి.ఆదపము, 

స్ ఫలీఫహ్ (అ-ఫు) (ప్రభువు- వెద్ద-ఊ త్త 

రాధికొరి = యువరాజు; బడివెద్ద-కలీఫ-_ 

మతాధ్యమీడు, ఇాకలి_.మంగలి _ "మొ 

వారు - 

(భష ఖలీక్ (అ) సభ్యుడు _ యోగ్యుడు- 
మర్యాదస్థుడు. 

లీహాడి ఖలీల్ (ఆ-పు న్నేహితుడిం-నిజమైన 

మతుడు) 

య్ ఫ్ (పావు) వంపు-వంక- మెలిక--పెన- 
వడి=పలయము= చుట్టు-*ం౦గగ ములు తిరు 

గంట_వంగిన=వంక వెన-పెనపడిన - మెలిక 



భై 

జ్ లగా ళ్ 
త! 4లో శర ని పకినం చుట్టుకొనిన((ప్ర్యషక్ క(ఉ్భ) 

మల్ల చరచుట-=సన్నద్ధుడగుట 3*మ చమ్ 

పా-ఫు) కులుకు. ఒయారము=" ఢీ ఆది 

జార్ (పా వంగిన-వ౦పుగ ల_ మెలికపడేన= 

ష్ ఖమ్ (పా-వు)కాగు-కల్లు మంక- సారా 
యిపాంగు-కాండి (0 (స్ు శమన ఢానా 

ఉి బటలుఉడక పెటుట్ట, (చ 
త! ట్ ్గో 

) అదఖమార్(ఆ-పు) మత్తు-మెకము-తూగు 
కూరికిపొటు ౪ ఎ ం! స తష (పా 

నత్తుగొన్న) మ (మ ఖాన (పావు) 
మదిరాగ్భృవాము-%0జా. 

య (4మఖుమారీ (ఆ-త్రీ) చూడు గ్య 
అలో 

సమె ఖ్యుమ్ (అ-ఫు సారాయి= మత్తుపడా 

ర్జు, 

మ 
నం 

! 
జ్ (+మిఖుమ్స్ (ఆఅ) ఆయిదనవపొల=పంచ 

మూ౨ఫము, 

లుఖపీసిమ్బ (ఆ) పంచకము= అయిదుగలది, 

కటయమిఖు మ్కద (పా-పుచూడు నయమ4ము 
ఆతి నం 

క్ఫర్టభమకిమ్యాజ (పాపు)' ఒళ్లు విరుపు శిత, 

డండుగు- (పతీ కారమా-చెల్లు మారు-ంవ్యా కుల 

ఫై ము-క ప్టము-పళ్చా తాపము-చింత్. 

కచ్ల4మిఖమిద (వా) చూడు (1 చ సాదన కాడా 
తీ ట్ నస థానిఖిమో (ఈ ఫు ఫులియుడు.మండము_ 

మారుగుడు-పొంగు- కాడి_బంకమున్ను 

ట్య (1! హానికి కానా((ఉ)పులియ పెట్టు 

ట=మురళ పటుట, 
ఆం 

కళ4మఖిమోర(ఆ-ప్త్రుపింగాణిగ న్నై లోవండిన 
కై ెపధముం- మురుగుడు లేక కాండీ కలిపి 
చేసిపడ= లేహ్యాము-ఒకచిధ మైన పాగాకు, 

ష్ స్ఫ్మారీ అ-(వ్రీ)ి పిండిపులియ"సెటి కాసాపుఖమౌర (అంధ్ర) న్ 
కే సినరో స్టై-ఆట్టు- వె! న 

(ముఫనా(ఆ-క్ర్రీ) గర్వము తలబిరసు-పనికి 
మాలినమాటు. 

అణాల 

(్ర (షి ఖన్నాస్ (ఆ-పు) బేతాస్సడు- పిళా 

చము=ధూర్తు-పో! రి, 

శ్ (మెఖునాక్ (ఆ-ఫ్యు ఒకవిధ మెనకంఠకో 

గము-=ఊపీశాడమి 

శ శశ ఛు నో జాతి 

యమా యంటుఖున్ -ఖున్సా (ఆ-ఫు) 
నపుంసకుడు -వ౦డుడు._ఎగ్గలి. 

న్ కి ఖ౦జర్ (ఆఅంపు ముప్పిడి-.కటారు. 

సురియ- చూజకత్తి. 

అవా 

ఖీ త్ ఆ జ ( సఖంజరీ (పాత్ర) చారలపట్టుబట్ట-= 

కంజిరియను -చిన న చర్మవాద్యము- కఠారి 

వకటి సేతభారలు, 

సూ! పయమిఖున్ దక్ (అ-(క్ర్రీ) ఖాత ము=అగ డ్రం 

గాత ము..గొయ్యి ఇ 

రపటుఖన్ష(పొ-పువవ్వు శ్ న 

“వూ ముగలవాడుం 

గ నె క్ అలో న కాచెఖందీ (ఊం్య్త్రీ పకపకనవ్వు ఆడుది 
సి డి-రంక్రులాడి. 

యు ఖన్ జేర్ (ఆ-పు పందిఅడవిప౦ది= 

యషిఖున్ క్ (పొ) శీతలమె*- చల్లని, 

కె ఖునీ్యీ (పొ-త్రీ) శకట చ బ్లు 

దనము* 

యకచుఖోగ్ (పా-వు) శురరిగ ము.-గుజ్ఞముం 

య్ ఖిన్హా (బొ-ఫు) బలినీనవాడు ఫుష్టిగల 

వాడు, నవ్వులజండిం 



వై9 (మ 

కలి 

ఖై 

అవా వామి 

శషఖిన్యా (పా వుగానముంపాటంరాగము 

త థయగర్ (పాప్తు పాటక్షుడు గ్ల 

క్ర గర (ఊఊ) గానవృక్తి 
ఎది అలాటి 

మ్ ఖో-ఖూ(పాంఫు) స్వభావమాంవాడుక- 
అలవాటు=వ _రృనము కో! ఫ్ మెగిర ప్త 

(ప్రా న జ 

ఆ్రమకబ్ (పా-ప్పు స్వప్న ము-నిద_ 

తలంఫు- ధ్యానము . అ! 4మెఆోలూద 

(వా న్యిదవచ్చుచున్న -నిధమత్తు గొన్న 
లథమెయ్యోచు ఖయాల్ (ఫ్రు ఉత్త 
(భమ (కట్టుసషిగావ్ (ఫ్రు శయన 
గహాము-_పడక టిల్లు 

వదుల! ఏచుఖాబీద ( ప్రాళ్మిదికు డైన-నిద గొన్న 

యాస్తీమఖాజ (హ-పు ప్రభువు-పెద్ద-స్వామి 
యజమాని దండివగకుడు-షం౦డుడు.షేక్రు 
తండ్రి వలన సయ్యదు తల్లికి పుట్టిన ఈరక 

సు య్గు్రీటిసరా (ఫ) నంండుడు వలి 

కంచుకి, 

జార్, (పొ (ఛష్షుడు- దుర్మార్రుక్షుం 

ఇెడీనవాడు-_విం-తుడు-తుచ్చుడు. 

ట్రా ఖవారక్ (ఆపు అద్భుతకియల్కు 

మాహాత్మ్య్యమా, 

భే క్త 
క కోరీ (సొంత) (ఛష్రోలనెచ్యము 

కష్టమా-దుగ్గశ..'సంకటము-ఆరడీ తలే 

న్న కర్నా (శి పోట్టాడుట = ఆరడి 
సెట్టుట-రద్దెచేయుట-నిందమో వుట. 

యయసీమఖాస్స్ (పొత్త) విజ్ఞాపన-కాండ్ 
కొరిక-ఇచ్చ+- (పారన , (ము! ఇచ్చ- (పౌర్ధన్వ (రషస్టిమగార్ 
(పా్రాఆర్షి -కోరువాడు- ప్రార్థి ౦చువాడు, 

(౮ 1(చఖవాస్ (ఆ ఫు)పరిజారకులు పెద్ద న్సేక 
ఓ 

కుడు-ెలికాడుంస్యభావము-గుణములు. 
పటలం ఇ నలం, 

యి (దు ఖవాసీ (ఆంత్ర) పాదాలాశిని 

"వెనుక స్టలము- పెద్ద సేవకునిపని.కొలువు. 

6 |చఖాన్ (పా- ప్రుజడ్డనప శైమ-తాంటా 

కమ్ము బ్య స్రదుపోమ్ (ప్రుకప్పుబ్టు, 
తాంబాళేముమూత లేక కప్పు-మూతబట్ట- 
గన ౮) (ము చ (ఫు కట్ట-ప శ్లైమంచిన్న 
ప్టెము 

౮ ఖా (పాఎఫ్రు పాఠకుడుంచదువు 
వాడు 

సామా 6 (పా-పు వంటయింటి “వెక్తన 
దచారుడు.వంటవాడు-'సేవక్షడు, 

రమ (మి ఖాన (ప్రా విద్యాకంతుడగుంచది 
విన-పిలంువబడిన, 

ఆో'ుకొనీ (పొం) పఠనము చదువుట. 

తమి ఖావా (పా) కోరువాడు- ఆర్థి.ఇ చ్చ 
క “రిక _పా9ర్థనంఅధ వా_ కొక_లేక- 

కలయ రేను ఏ్యయగి శ షమఖోక్ 

నఖావ్ా (ప్రా విధిగా-నిగ్స ౨ఫము గా 
విధి లేక-ఇన్స మె;ను లేకున్న ను- 

౮ టిషుఖావాం (పా) ఆర్హి-కోరువాడు. 

టి ము ఖాహిలర్ (సొంత్రీ) ఛగని _ తోడ 

బుటినది, 
ట్ 

ల! సమె ఖాస్ామ్ (వా-శ్ర) ఇచ్చ -కోరిక 

ఇష్టము-ఆకి పొయను పత, పి! (చె 

మంద్ (శూ ఇచ్చి "చువాడు _ కోరికగల 

వాడు. 

అ ఎపఖోబ్ (పా నుంచి-వా న-మేలె5- 



ట్రీ గా 
- అంద మొవంపిియ మైన. నే

వ_చాల- బా గా 

యిం ప్ర జీర = నూరత్ 

(పొ ఆంద మెన్నసుందర మైన-సాగ సెన- 

ట్ ఖు వే నూరతీ (స్తీ) అందము- 

భు 

య్ మే ఖరాబాం (పా-ప్రు అందములం- 

“ట్రైను 

లు ఇనఘాబ్కలాం 
వ -పు జకబటె ను 

ధఫుగింజలు, 

(కతి ఖూవీ (పా-త్రీ) శ్చీస్టక- మంచి, 

బాగు-మేలంతరము_విశేమము - అధిక్యలే- 

గుణ ము+ఆందము_పౌ౦కము=
 సొంపు 

జాలి 

య ్రమెఖోజ (పౌంపు మండుడు-ఎగ్టలి-ఒక 

బాతిం 
అది 

ఎ ంపికొద్ (హా-పు) శిరస్త్రాణము - తలకవ 

చఛము_ఇనుపకుళ్లాయి. 

పము. 

ఎంనుఖుద్ (పొ అత్మ-తాను-తనంతట_స్వకీ 

యమెన-కన్ర యు ఎమిబఖుద్ (ప్ర 
రనంతట తాను వత ఎషెబదౌలకల్ 

(ప్రొ ఏలినవార్యు ర. పె వ్ం (పా) 

అవాంకారి యైన టైటు ద్ధి చి ఎమపరస్న్ 

(ప్రా స్వ్మ్యపయోజన పరుడు. అత్మంఛరు డైన 

మాసేటున్ధ ఓ బదపసంద్ (పా తవకుతా నే 

'మెచ్చుకొ నెడు డూ) చ్యదురాయ్ (ప్రా 

తలబేనుసేక_పహాఠ వా యొన_అవా౦కారి 

మైనం స్వేచ్చుడైన గ్ చ ఖల్ (పా 

తా'నేపెరగదు-అడణవి_.వేసిపెంవని _ ఆట 

వికమ్న్హు కో (సే ఎదు సతౌయీ (ఈత) 

ఆత్మస్తుతి టి ఎసర్ (వొ స్వేదృగల 

వీ/3 కోప (మె 
తలభిరునైన-అహం కారియైనది ద్ ఎదు 

నరొజ్ (పొ స్వషప్రయోజన పరుడు _ని 
/ వ కర్ష (పా) స్వకృత మెనం మె 

యామ్ కషీ (ఫ్ర) ఆశ్మహత్యప్పవి 
శ (టమంముఖ్లార్ (ప్రా ర్వ'సస్వాతర్యత్య ము 

గల-స్వత౦ం(త్రము = స్వేచృగల టం ఏరే 

నుమా (పొ ఆదంబరముగలం= ౫ ర్విస్టిమైంన 

భే (టు చ పేనుమాయి (ఈ) ఆడంబ 

రము-%ర్వ ముం 

కే ఖుదీ (పా-్రీ) అగ్మ-గర్వ ము-స్వ్య 

ప టన! 

(టా జ [్. (ఫ్రు అన్న టో 

ములం -తినుడం= (తా గుడుం 

య్ పము ఖోరాబ్ (పా-పుు మదుము 
తూమ్వు మురికినీ రు_వండునీరు-నీపరోట్లు 

య) ఉుఖారాక్ (పాం) ఆహారముం 

బ'ల్సెము- మేక-_తిండీ-మా త; శ్చాాసధపి' 

నూణము. 
| 

దభన్వు ఎదికాల్ జీన్ పాంప్రుబొక్కసమ 
ఆడపము 

వసు కొడ్ట్ (పా చిష్నంవిన్న్య అల్పమైన. 
ఎల చ ప బొర్చ్ (పాం శ్రీ అపనార 
సం న 
పిస్టనయసుగల, 

లవి ను ఖుర్టన్ (పాత్ర
 టై) భవే ణము 

తీనుటంపానము, 

ప్ర చి మె ఖుర్ధనీ (పాత్ర) 
'ఇఉవశ4రలమో 

గ్య ము-తిండితిను బండీోముః 



ర చ్చ్యామ బడ 

క ? ఎమఖిర్ద (పా=పు తినిన=తినజడిస-చిల్లర 

ల్ో లూ ఫోమ్ (వా మారు 
'బేరశగాడు-చిల్లరబేరశాడు. 

యక చే డు ఫ్యర్టీ (పాం్ర్రీ) చిన్నరనము- 
ఆల్పత్యము. 

దటి సమె ఘర్సండ్ (పొ తృప్తి చెందినా 

సం తోషీంచిన, 

లుం దుఖురివ్ (పాం్రీ టై) అభహారము=తిండీ= 

భవత ణము_పొనము | 

బర్టన్ బదు ఖుర్షీడ్ (పా-పు నూర్యుడు- 

(సొదుం 
కమ్ ఖార (పాంఫు కున్చరోగము- బట్టతల 

రోగము, 

గ్ర సదుఖుమ్ (పా) సంతోవముకల-సంతో 
పుకర మెన- జల్గాసము “సాఖ్యమగలం-_ 

మనోషారమైన-అంద మైనం పొ 0క్షమైన- 

ఇష్ట్రముగల-తృ ప్రీ జెందిన-మంచి 

మ్నులైన క్ చాగ్రన అన (లు! ల్ 

అన్హూబ్ (ప్రా అందమైన _ . పొంకమైనం 

(పాత్ర) చనా. 

ఎ|౮2 న అత్వార్ (పొ సద్వర్హ 
నగల=మర్యాదలు గలం సభ్యుడైన (ని (మ్ 

రమ! ఇల్హాన్ (ప్రా కుస్వరమెన 

మంట అమి" (సహాజ ్త్రీ) హ్ 

గా (త ఇచ్చ కాలమారి-ముఖస్తోత 

ముచేయువాడు._నుస్వరము గల పటయ ది 

బూ (స్త్రీ) నుగంధము=సువాసన 

ఏ! ఏయిముబూ దార్ (ప్రొనువాసనగల 

టి 

ఆ న్ా 
సుగంధముగల ల ల్ల బటి ౮ థా (న 

బయాన్_క కేక్ (పొ) వక్తయైన- జాక్సా 
తుర్యయుగల- వాగ్యాటినల జాలా (్ న 

బయానసీ (ఈ) వక కృృర్వోము-వాగ్యాటి- 

నా క్చాతొర్యమాయ ట్య లన్సిసిపోహా 
క్ (పా వసాఎలంకారముగల లి న 

్రీయివోల్ (పొ ధనవంతుడు_కలవాడు 

స్థీతిమంకుడు శు లి ఏషెఖిరామ్(పా) 
కన =తందమెన నడక ల 

యక్రూటరి టమ ఖీ (పా-త్రీ) కుంభ 

వార్త -సువా ర్తడ్షష్నే సవ ఖత్ (పా 

కుద్నురైనవాలత-మంచివాిత (ప్రవ (నాని 

ఖల్ క్ష్ (పా) సభ్యుడైన- మర్యాద స్థడుం - 

ర్ పష ఎమదౌమన్ (శ్రీ) (పిల్ల 

నిచ్చిన) అత్తే గరత్తట్ల: స్ 
సువర కృయు-మం౦ంచివన్నైె గల న! 

సలీక (పొ సభ్యు డైవం క స 
దు 

యాగద్టురు-న (ట్ టమ తాలపె.ననీబ్ 
(పా ఆదృష్టవంతుడు గ్ర 

తబల (ప్రా వాసమ్మఖుడు-సంతోవు, స్వ 
భావముగల డో గ కతరఓ (ప 

ఆంద మైన-పొాంక మెన( వే (ట్వేచికళ్నా 

(ఊఉ) సంకోవవెట్టుటు అ ష్గప్ 

(పా సల్గానము_వాచాలుడు =వా క్చాతు 

ర్యముగలవాడు (నే ౮ స్రేమగవార్. (పొ 

ఇంయెన ననోస్టైవైన య్ (0 యీ షి 

వమూబాహ్. (పొ) జా గాసపెరిగినవాడు = స్ధితి 

మంతుడు-కలవాడు (ల (౫ తట 

(ప్రా అందమైన-సాం ెన- మ క్! 



క్ ఢ్వషి 
(ల్లీ క (గ్రాపానవీస్ (ప్రాకుంచి వాత 

గాడు-ను లేఖకుడు ఆత , బి (మె 

నియశత్ (ప్రొ సచ్చింతగల-మంచి తలంపు, 

గలంసునీతుడైన ( ందె (ట్రామా పనో-నా 

(పా) సంతోపపడుట. 

చయ ఎవటుష్లూస్టైద్ (పా సంతసించిన= 

సంతోవుముగలం[పీతిగల = అను మోదించిన 
అనుగ౨ిహిం౦ంప బడిన 

నం పయి ఎమెఖు ష్నూటీ(పా క్రి) సంతో 

వ.ము=[పీతి. అను మోదముః 

(య మి ఖోవ. (పాంఫు) కంకి. వెన్ను-గు త్తి 
గుచ్చుమ్మూట్యు పీ టీం (ప్రొరాలిన 

కంకులు ఏరువాడు= జంఛవృత్తుడు. 

పయిమికుషీ(పొ-్య్రిసంతోవము_ ఆనంద 

ముం అవ్లోదము..అను'వెరూదచూ -కాల్టాసము 

ర వీ-ఉఊతా?వాము ము. పే 

ఇఖువ్మీ'సే (ప్రొ బుద్దిపూర్వకముా._ మనః 

భూర్వకముశా (్ర్యభమృమకర్నా(4) 

ప్ర(యివ్రషి ఖూలింజాన్ (పా-ఫు) తమల 
పాతుతీగ చేరు 

ఆ వా ఖౌన్ (పా-పు రక్తము - నెత్తురు 
వాత్య-చంపుట ఏ. ల మి అలూడ 

(ప్రా రదక్తలిప్తమైన (ల ఒ ఎమెబహా(ప్ఫొ 
రక్తృమూల్యము_ఒకనిని చంపినవాడు వాని 

వారనులకోయిచ్చు రొక్కమ్ము, షి 

6౮ (స్టవాట్నా (శ) (ఆయుథమ్యు రక్ష 

లిప్తమగుటు సదు రాదు ఖిదెబ (పు 
రక్షృషాతము-(పాణహోని- పాశ్తిణనష్టము _ 

సా ఆవ ఫౌర్ (పా) ఘాకుకమెన 
గ్రూరమైనలల్షల్య) ట్రవారేజీ (పా-క్ష్రి 
ర క్తపాతము-సంహారముం(పాణఘాతము= 

ర వ్యయ ్యమినాైదకర్నా (ఇ) 
నిర్ణయ డగుట-అఆసమా ధానపడుటం- 

కోవించుట ( 7 అపా వళోనా (ఇ 

వంపబడుట .వాతమణుటతుఎ వాత్యయగుట.-_ 

౧ వృథాయగుట 

తో ఎ ఖూనీ (పొ-పు) వాంత-వాత్య బేసిన 
వాడ్యు ఘాత్తుక మెన-కూ 9ర మెసం 

-  ఉత్సవముచేయుట-_ఉత్చహించుట. 

(ఎప్ జ్ (ఆఫు) ధ్యానము-పర్యా. లో 

చన-కోధన విచారణ విమర్శ, 

టు సఖవీద్ (పా-స్సి) నోధుముజాడు-షండ అవిసె, ఫ్, (అఆ-పుభయము._ఖీతి షే 
కమును పు పేక గా నుపయోోేంచు నోఢువము య6 వాక్ (వా భయంకర మైన. 

లా అని కా గ్య రు," 

వే తా కా! (పా-ఫుు ప౦దిఎనూకరమ్లు. ద పా 

శే ఖూగర్_ (పంపు ఆలవాటుపడి
న_ అలంపక(ల్ఫైవ్ (పా-ఫు స్వతః- స్వంతే- 

_ఆభ్యాసమగలవాడుకపడిన. స్వకీయ మైన_ఆ ప్తమెనా-బంథువుడు స్ట్ ఆల్లు 

డు-బాంధవ్యముగల_సోమిప్యమా 

ర ఖియార్. _ ఖియారైన్ 

(అ-ప్తు దోోస్తకాయ, 

త (చు ఘమ్మ్యాణ్ (అఎపు .సౌచివకు 

త మఫగీర్ (పా-ప్తు కందళే మూపల్లము, 

కిఫిందిగంక+గొం డి బొంత వెమటబొంత. 

లీ ఏమాఖల్ (పాంపు) బుజ్జ-తిత్తి.సంచి-గవి 
సెన=--చెక్కుశాయం 
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వ్ (్వమఖియాత్ (ఆ-ఫు) నూలు-పట్టుదారము. 

గ్ర [థ్ ఖయాల్ (అంప చి క్రవృ త్తి ధ్యాన 
ము=తలంపు-ఆలో-చన_చింక._ విచారము _ 

ఆఫభిపాయమూు = లక్ష్యము-మనస్పష్టి = 

పాంపు - తెలివ.ఒకపాట-_లవారీ . మనో 

రధము లో ల్ ల్ (మ్ బాతిల్ (ఫు) 

కప్పు తఅంపు - తప్పు అభి పాయముం వెడి 

తలంవు ॥ (ము లీ ఎ ఖామ్ (ఫు 

వెడ్డికలంపు - సిచ్చితలంపు=పనికిమాలిన 

(6) అసంభవము ఆసమంజస సము... అచిం 

త్యమ్ను ఆసంగతము బి (8 ట్రీ భమ, 

ఫాసీద్ (పుుదుష్హచింకః ము- ఇెడ్తుతలంపు 

గ్ ళ్ ల టదకర్నా(ఆ)కలంచుట-లక్య 

పెట్టుట-గ "రవించుటం 

యి్మే 6 ఖయాలాట్ (అ=పు) మనోరథ 

ఘులం-కునస్పష్వై-చి త్తవృత్తులు-తలంప్రలుం 

(మీ కృ (త 
(ట్ ఖ్రయాలీ (ఈ) మానసిక మెన_మనః 

కల్పితమెచ ం ఖే జ (మె పులావ్ (ఫ్ర) 

మనోరథసృష్టి-గొంతెళ్కు కోరికలుం=నగంధ 

ర్వ్థునగ రము, 

యా .్యది భియానత్ (అం్యశ్ర్ర్రీ అపహరణ 
పష తీసీకొనుట. 

పతర్ (ఆ-పు "శేమము. మేల మంచి. 

జానసఎ-కుళ్ వ! కాన రదర 

క్యుడుంహ్ి గుడుం వ. వాడు ల్. 

ఆవని ఆయ ఏ అంచేషీ - భాహీ 
(త్ర మేఖికోరటఎ కప కారము _ కూన 

ఛీ 

లు 
కారబుద్ధి ఎ ర్ బాద్ (ఈ) 

వీడో లు న. “మెలగ7గాక సమే 

గ చయం మకదమ్ (ఫ్ర ప 

సత్కారము [2 ఎ చమిసలఫీయత్ 

(ఆ) కేమారోన్య మలు. కుశలమా, 
"శకేదులాభ్మలం. 

యి పనై రాల్ (అపి ధర్మము-చానము 

ఫుణ్యమాంబిచ్చమాల (మి యి ్యమ్ ఖాన 
(ఫు థర్ముసత్రముంధర్మకాల_భికూ కాల 
సత9ంనుం య 

శ శై ల్స్ న 

తో 'ఘావైరా క (అ) స 
నాదు యి ఆో్ర!నమా పుఫౌఖొన (ఫు) 

ధల శ్హవధ శాల. 

ఆ మశక గీ(పా. శ్రీ)చీకట్లు-మిరమిట్లు, 
దగ మ--వీక ట్లు(కమ్ముట_జిచ్చ-దొప్ట్యు 

నూ వరము. 

కట్యయి ఖర (పొ -చీకటియెనాదుష్ట మెనంఎెటు సస 
నుతో-దని=.కలవరపడిన. 

యిబ్బలమ్ ఖ్రైంయ్యత్. (ఆ-క్ర్రీ) రేయమం 
కుళలము=ఆరోగ గ్ట్ముం 

ఫ్ సేజాం పా లేవెడు...ఎదిెగడు- 

న 
[మ్ కలా (ఆ-శ్రీ 

“తెలినిమాలినఎకుంర., 

| గ ఖైను (ఆంప్యు పటకరను వ 

రమువేవయుంట = గుణారముకట్తుట 

) పనికిమాలినంబుద్ధె లేని 

గరన్లేమె 

జ్ర ఒక్ (పా) గుణారములం.. జీయరు 



బీ 

(*) విజియుట-దిగుట-బసచపయుట, 

[ట్ శు గం! జ 
స్ట టను శాహా (పా-్స్ర్ విడీదిస్టలము - 

విరము=గుణాశము వేసిన చోటు, 

చి 

, చాల్ అ-స్తీ దకారన్సు ఇది ఉరుదు 

వరములలో పధభునొకండవ  యతురము 

చాంసీక భాషలో పదియవది అరల్బీలో 

ఎనిమిదవది అరబీ వర్షసాంఖ్యము (ద్వ!) 
లో దీని సంఖ్య నాలుగుం 

ణి! చదాబ్ (హ్- వ్ర ఒత్తు-ఒత్తుడు=బలము 

భ్లారము-అధికొరము=-బలవంత ము= పో9ద్బ 

లిమి= నిర్బ్భంధము=నొక్కు_-ఛయము... పెత్త 
నము=జఒక పొరట యొక్క నూరుహుతు లం, 

(టైర్లు త ఢఆు!ఏ. యాందబాబెళ్నా 
(ఉ) అపవారించుట _ బలవంత ముగా 

సికొనుట( (రను ఆ!ఎ జమానా (4) 

అధి కారముచేయుట ఆధి కారముసాపించుట 

శీ!ఎదాబ్ (అ-ఫు రీతి తెరగు-రీవిస్వఖా 
వము _ వాడుక (పా _వెభవము = పటా 
టోపముం 

(సృ 1ఏదాళ్నా(హ్రిఒత్తుట-అఆణచుట-పిండుట 
చూడు టీఏ 

(ల్లఏ 6 13 దావాదేనా(హ్రి శప్పివెట్టుట- 
మూసి పెట్లుతటుం 

(61 దాతా (హీ=పు దాత _ యజమాని-భగ 
వంరుడు, “ - 

రోీఎ దాశన్ (హి-శ్రీ) దంతకాన్టమ- 
పండ్ల పుడక ఇ 

౯ 1 ఏ చాజ్ (అ-పు -వీకటి _ -వకటిళేయి 

(హి-పు అరణము- వెండ్లికూతు)కి తల్లిగా 

రిచ్చిన నాళత్తు, 

మల చాఖల్ (అ) పి'వేశించెడు.-చొండు 

- చ్" ఇచ్చెడు-చేరెడు-చేరిన..వెచ్చిన-జేర్చిన 

క! 

ము నాం లంతా నావా నానా 

5 

దూరిన-కూర్చిన = లోపల-సర్గా (మి1ఏ 

(్య ల్ కర్వ్హ్హా (ఊఉ) చేర్చుట-చొనుపుట 

చొప్పించుట_కూర్పుట_దూర్పుట-(పవేశ 

"పటుట- చెలించుట, 
లు న్న 

లమి!ఎదాఖిల (ఆ-పు స్వాధీన ము-అప్పగింత్క 

చెల్లు (ప వేళశము._ చెల్లు-చీటి-_జేర్చిన కూలి. 

ఈఎదాఖిలీ (౪) శేరియున్న -సఆబంధించి 

యున్న=లోపలి. 

ఏ 1 ఎ చాద్ (హి-పు తామర-తీట-గజ్జి 
ఫుండ్లుం 

ఎఎ చాద్ (వా-పు దానము= "న్యాయము 

(పశంసం-స్తుతి -వెంల...(ప్రతీ కారము శిక్ష 

ది తక్ ఎఎ రబ (పా-ఈ) న్యాయ 

విచతు.ణ- న్యాయము చేయుట్పు ల్ ఫో న 

ఫర్యాద్ (క్రీ) న్యాయప్రార్థన-న్యాయ 
ముచేయుమనికోరుటంమొజఆవ్రుము 9 తం 

ఒ్క సితడ్ (త) ఇచ్చి పుచు కోలు, 

$ఎ*+ఎ దాదా (హి-పు తాక-తర్కడి తం(డీ, 

పితామనాడు. 
ఎ 1 ఎ దాదుర్ (హి-పు) కప్ప-మండూక్రము 

10,ఎ1ఎ దాదా (హ-పు) రాగ భేదనూ. 

కో ఏ! ఎ దాద్నీ (పా-త్రీ) ముందుగా 

నిచ్చినడి-ఆప్పు-బుణము-సంచక రువు, 

క్ ఎీ*ీఎ చాదూ (హీ=పు జాదో పంతులు అను 

నొక. మఠస్థ్టాపకుడు _థ్రం్యు , ఎ|ఎపంథీ 

(హి చాదోపంథీ-దాదోపంతులమతస్థ్రడు 

ఏ 1ఏ చాద్ (ి-త్రీ) అవ్వ-కండడీ తల్లి. 

,1ఎదార్ (హి-పు చారవు- కొయ్యి-క నై. 
చ చార్ (పాంధస్ర్ర్ర్రగొఅంకంకూలము. 

చి చార్ (అపు నివాసముంఇల్టు-వాడ- 

_సొాన అ (క వీధి థి ము._కాల య (లే ఏ 13 
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తీ మాటాడు ఉల్ ఇ మారత్ 

ఖీలాఫత్ స ల్వనఠ్ (ఫు రాజధాని=రాజ 

నాస్య యఖాన నమా (ర్న) | టి 

ఉఊలంబకా (ఫ్ర) పరలోకమాగ్ష) 1 1 

ఉమ్పఫా(ఫు వైద్యశాల టు 13 
ఉజ్జర్ బ్ (ఫు) టంకసాల-నిమ్మకాల. 
శ టల! తే ఉఊల్ -ఉలూమ్ (ఫ్రువిద్యా 

వీభము= 'సర్వకళాళాల (ల 1 1ఎ ఊళ 

అవల్ (ఫు) కాగ్యస్టానము_ పల 

పనిజరుగుచోటు (1! (ఏ ఉళ్), ఫనా 

(ఫు) మర్త్యలాకము-ప్రపంచము 

గ్రదగరి 1ఉఊల్ =మివాన్ (౫) సంసారము 

ప౦పంచము 6 క! 1 ఎపల్ 

మకాఫాల్ (ఫు కర్మభూమిం(ప్రపంచము 

(చతిఫలము వొరకుచోటు, 

ఏ దార్ (పొ ధారుడు _దారుడు- కాడు, 
వాడు-కలది-మతుబర్థక పత్యయము |) 

ఏ!పలి గ్ ఒ మదార్ (ఫు) నిర్ణయము 

నిగారణము- ఏ ర్పాటు-మాలము._అధారము 

ఉండు లేములు. 
సమ ౧|ఎదార్. =వీనీ (పా-శ్రీ) లవంగపు 

చట్టం 

వచ ఉజాళూ (పా-ఫు సారాయి. తుపాకి 

మందు. 

4 )|ఎ దారూ (పా-పు చెపథము = నుందు 

పౌరాయ్యి్రిశ్వచ ౨ 1ఎదర్మన్ (పా-ప్సు 

వద్యము=చికిర్స-మ౦దుమాకులు, 

జారోగాయొక్క_ ఉద్యోగముం 

లీ / ఎచారోనో (పొ-పు అధ్యమయడు-అఆధి 

కారి.నాయ కుడు. కార్యదర్శి వె 

టీం 

వివారణక ర్త, 
చారీ (౧. వ ఖ్ న్ యక 'ఎ (హ్ (త్ర చెరపట్టినయాడుదిం 

శ్రానిన్వ 

(|ఎదౌన్ (హా-పు దానుడు- నేవక్షుడుం 
(|ఎ దాస్ (పా-ఫపు కొడవలి.క తి. 

ఓ !ఏ దాసా (హీ-ప్ఫు రాతిపలక్క కొయ్య . 
పలక ఎత్తు కొర పెట్టునదిం 

యు !ఎ దాస్తాన్ (పాం్యక్తీీ శాధంకథం 
చర్మీతము._నుగ్గి. 

ధ్ 
తౌ ఫీ డాసీ (హా-తశ్రీ) దాసీ* సేవర్యరొల 

యయ!ఎ దాన్ (పా-(స్రి) పోవవా.పాలన= 

రతే.ణ.-పదిలము=ఉంచుటు. 

చె దాశఈః (అ-ఫు “మేలంకోరువాడుఎ 

వాది.వ్యా జ్య కాడు..పిలంచువాడు ఎక్రోోరు " 

వాడు 
య !ఎ చదాషయ (ఆ-ఫు వ్యా జ్యెము.... వెంట 

(ప్రార్థి న=_వ్యా జ్యెగ "తె. మేలుకో రోనది, 

దీఎదాగ్ (పా-ఫ) మరక్కమచ్చం కళంకను 
చుక్క-గురుతు దోవ.ము _-లోపము 
మారుట నిందు వాత-చురుక్రఎ-గాయ కుం 

ఫుండు=చింత-వ్య సనము- మర్సరము దీ 

(ల ఎదేనా (శ) వాళ పెట్ట = ాలర్బృటి 

మాడ్చొటు, 

(ద్ (| త డా7స్ర్ర(ఉ్ఫా వాత పెట్టుట. కాల్చుట 

రుష్టా౭కి"వెలం॥ కాల్చుట. స్ట 

"శ్ర! ఎదాల్ (హా-త్రీ) దాంమే, 

ల ఏ దాల్ (ా-ఆ) దాళి-విసరినకాయ్య 
ధాన్యము-పప్ప్రూ గ్రద్దునుండ్తివచ్చినపశ్నీ , 

పీల్లమయొక్క ముక్కు_పచ్చదనము=కిరణ 

"కేందము మ. సృ గల్నా (పా పన్వు_ 

ఉఊడఃకుట-పప్పుచిముడుట-ఉాపయోసించు 
ట-గుణమిచ్చుట-=సాగవట....నెరవేరుట.. 

౮ ₹1ఏ దాలాన్ (పావు కూటము పడక 



గ్ర! న 
“ఫాల--నడవ-అంకరాళిక మాం. 
ఎ జాక్ (హి-పుద్రచ్యము=దమ్మిడి-గవ్వ) 

'వల-ధర-[కయము.. రొక్కము- నాలుగు 

గవ్వలు--కుచ్చములు, 
శీ దా పొంప్తువలం-జాలము, ఊరి. ఇచ్చు) 

గడ్జిమేయు నాలుగు కాళ్ల జంతు వు, 
ఎ ఓ01ఎదెమాట్ (పా-ఫ్రు అల్లుడు_జూమారే. 

టల టూ 01ఎదామాసాహి (ా-ఆఊ) సరి 

మైన పంపకము _ భాగములు బేసికొ నుట. 
బ్రో!ీం6ంి!ఏ చామౌన్ -దామన్ (పొ. ప్ర) 

ఆంచు-= జీరాడు ఫాగము- కొంగు, కింింది 

భాగము, (సు ఈి!ఎ పకడ్నా (ఈ) 

ఆ శయించుటచఆరోపించుట వాదియసనుట" 

శెమ్యనుటా అడ్డషించుకు. సయం [ఎ 

గడ్. (వా ఆ(తుడు-ఆరో పకుడు-వాది.- 

శువశియము కోరువాడు, 

వ్రో!ఏ వామినీ పో, స్త్ర్రీపల్లము"పై పరచు 
వొకము, బట్టేకు. ౨౨రశత తఈలమూలఎత్వు 

కష్పు లేకు బంగారుబొట్టు 

ఆకే ఏ కామినీ (హి-సీ్సీ 

__ పుకవీశ్వరుడు. 
కాత దొమా (హి- స్త్రి ) కట్టుబడీ 

ఆోిఎ గరామా- (పాంఫు బోయవాడు_ 
"వ్యాధుడు. | 

ప్రోఏ బాన్ (హ్-ఫ) జానము- ఈవి 

పకా (హూ) తో టాక న 
శీటిక ఎసారుగు డేచ్చి-_ (గవాస న 

ఏ చానా (పా-పు శ్ర “తెలిసినవాడు, 

ళం వీవా(ప్సా కేలిసినవాడు- తెలిని 

_గలవాదు-అమభవళాలి-వి ద్యావంతుడు. 

(13 చానా (హీ-ప్రు గంజ-కాయదయ్యము. 

యస్ కాధాయూ (గ్రా్ర్రే ఫ్రైయు ఆ 
లిని= ఎరుక అకా గలంబుదం వేర్పుం (పవీణతే- 

నూత్ష శ్రిదిర్ధి. 

విద్యుత్తు మెర 

లో 

ప. 

ల్లి 9 

నయన న న న ప న న న 

_అతాలతానకులకుత నకుల కావాతానాతలాంల లంకా ళతలన లతటాతాాం లలనా లననోలధకతుతలళ 

శ 
ల $ఏదాంత్ (హీ-పు దంతము-పల్టు-కోర 

ముల్ట్టికక్కు-గ సీక-కోరిక (సము య!ఏ 

బజ్నా (హ్రీ పండ్లుచలి చేత కొట్టు కొనుట 

“0 యాసర్ రద్దైట్యుల్లు యజ ఏ 
( టయ పీస్నా -చబానా-కట్ కటానా 

గ్ ద (ష్య ఏరఖ్నా-హోనా (హ్ర్రకోరిక 

యుండుట-=కో రుట-ఆశ పెట్టుకొనుట, 

(ఏ దాతా (హీ=ఫు పల్లు-కళ్కు.. ముల్లు. 

భయ (యిం కల్ 85 (హా-స్ట్ర్రీవిడ 

"తెగని పోరాటికు. 

ల సీ దాంతన్ (హీంప్తు చూడు "ర ఖీ 

ఉప్ 1ఎదౌ (తో ,(హీ మిట్టపండ్డుగల, 

యస్ ఏ చాతీ (హీ-ం్ర్రి కొడవలి.చూడు 
ఏ 1ఎ . 

(౮౩ 13 చాంతియా (హింప్రు దంతచూర్ణ్మము= 

కండ్రపాడీ-ఒకఉప్పుం . 
(౯ మ$ఎ జాయే(పా-ప్రునీళ్లవాడు-కెద్దుతో 
- పదేవ్ నదుపుహాడు (క్రీ శ్రాసు. 

యటి 13 జొసిస్స్ (హాంత్ర్రీ బుద్టి- తెలివి 
ఎరుక-అ భి పాయము-రలంపు. అలో చనం 

(౦ క 

అము ఎ జౌన్నిస్త (ప శెలిసి.ఎరిగి. 
టే 1 ల్ ప్రమీ) వానివ్ (పొం(స్ర్రీ) బుద్ధి. రెలివి- 
జూనము= ఎరుక _అఆలో-చన నీ ట్ క 

ఏమి. ఎ దానిమ్ముంద్. (ప్రా బుద్ధిమంతు 
డైన చెలి పినాక్టానముగ ల... తిలివిగ్యల. | 

ల యంయే (0 దానమాందీ(హెండ్రీ) బుర్ధి 
మత్వమః_స్టానము-' లెలీవి, 

అకు +ంాదాలిగ్ (పాత్ర) అరవషఫాగమూ, 

ఆరురతులత్తుఎాగరు,ఎ దిక్కులు - 

దిక్కు_లరి= ల య్ 

తా !3 చాంచ్ (పా-పుళూటు-పొంచు-ముతు 

తఠతడవ=ళట-పంశెము.సమయమా_ రసు క్షీ- 



లవ" 

ట్టు-మోసమ-టక్కు _వెపము-టొంఫు- 
సందు=సంధి. 

లో 1౮ దాన (పా-పు గజ మొటిమంస్ఫోట 

కముంతిండీ- డాణము= ఖా ణ రూూమాలబలాోని 

వఫూస-మణిం ॥ 

టే $ఏ దానీ (హి చాతమైన -ఉజదారుడైన. 

టి జావ్ (హా-పుుకం(డ గొడ్డలి.వంక ముకు 

గలగొ డ్డి, 

శ్ ం!ఏ చాన్ (పా-పుప్రభువు-భగవంతుడు 

టీం దాళాం (హింవ్రుు చూడు బ్ర 1 

క | ఎ దావా (హింస్త్ర్ర) దవానము-మంటు... 
కాలర్చటం " 

హు 1ఎ దావన్ని హ్రీ దకీణపు- కుడి.సవ్య 
మూచహింపజేయుట. 

స $్రఏదొయిా (హీ- క్రీ) మంకతిసాని. పాల 

చాదింఉపమాతతే (సు వ్ర 1ఎ 
జనాయిా (స్త్రీ మం[తసాని యే 

త బేత్ భిళలాయి. స్త్రపిల్లల(సవరించు) 
ఈదివారిక (| వ్ర జో ఏ గిరీ స్తీ రురత 

సాసితసము. 

ష్న్లు 13 దాయేజా (హై-ప్రు ఆరణము- (క్రీ 
ధనముఎఓలీ_సమ' రృకట్నము. 

13 చాయిర్ (అ) శిరుననది.జయాపుచున్న = 
- వదేచ్చుచున్న గ్య యే ఖీ థీ కర్మా (ఊఉ) 

వ్యాజ్యమా, మె వేయుట న్యాజ్బాను 

ఆరంభించుట_ _ 

క 1సదాయిర (ఆంప్కు వృత్త ర రు-పలయ ము = 

_చశ్రికోస సమాబపిమన బల నము 2 చుట్టం 

చందనము కా ర్యోనావవాడ-. నీ న్న 

శ ప్పెట-కంజికి.మకము 1 కల్ల!ఏ దార్. 
(ప్రొ మళాధిపతి-స్మశాధిహం.. - 

యు 1+ఎదాయక్, (పా-పు. దాత - జాయకము 

ఇచ్చువాడు. టై. ళ్ 

ణు 1 ఏ దాయిమ్ (ఈ) న. 

'యావబ్దీ వనము బీల్లప్నుడు ॥ శ్రే 

మ ల్ కనే 
రాయు! ఈ 1 ఉల్: హాబ్స్ (ఆ) యావజ్జీవన 

బంధనము-(తికివన్నాళ్ల చెల శే శీ 

ట్ర) ఉల్ ఖ్ (అ) సదా (తాగు 
స టా *.. న ( 

మరొజే (ఆఅ)నొస్పిగుం! = సదారోగి 

+ ఎ దాయిమా (అ) శాశ్వత మెన._. వ్ 

తెగని-స్థిరమైన. 

నత దాయక (ఆఫు ప్ర) ఉత్తమ ర్లడ్సు 

“"అప్పేచ్చినవాడు. 

ల 1 దాయేం(హ్రికడిపిక్కన..సవ్యమ్యు 
కడి, లంకపళశువులు (ధాన్యము నురిపించు 

టకు సహాచరుడు సన్లు ్లే (ఉక్లోం 
బారయేం (హ్రీ కుడి ఎడమలు. ఇటునటు 

ణీత దాయ (పాత్ర) చాది=%పమాల, - 

యయ దుల్ళ్ (అ-శ్రస్థితి వైఖకిరతి_వుణను) 
1 ితిఎ, ఆస్గర్ 

(అపు ఉపస.ప్త్రబయుషూలు 

ఆఅన్నర్ క 5 స్పబుహఖం, 

& టం దబ్బాగ్ (అ-ఫు మా 
తొళ్లిపదునునేయువాడం. - 

౮౮౮ 'దవానా (ప్రా ఒత్తుట-ఆదుమాట, 
నొక్షుట.పారుట-పూద్చుట-ఒడియ టా 

.. అపహరెంచుకు-నన్ట పెట్టుటు=లోబరుచు కొ 
నుట-మాయుటం- “జాదుకొనుట, 

క్ స్వే ఎనలావ్ (హే-ఫు మూడు జతే ఫే 

అత్తుు దబ్దప (అ-ఫు భునో-వేఫవము= 

పటాటోపము= అల్లరి భయము బు*సలుు 

(ఎ చ్లుఎ దుబుద్ధా-దుద్ధా (్రీఆ్యక్ర్రి) చ్వంద్వ 
బుద్ధంసం చేసాము. అపసమ్మకమ. ర 

ం ఫుట్ ఎ దజ్లో ఘుప్టో శహ్పి బలహీన 

మెస-అలిపిక_కుచ్ళ మెనంయురు గనం శ్పరిక్సి 

. చాగడు, 

గు డ్రైలుగు నం 

1 ఆలం 



ల యము ఎదలిస్తాన్ (పా-పుపాఠకాల-బడ్ 

ట్ర ్ ్ ఎ దవ్కౌానా (హి) చాచుట _ దావె 
ట్తుట-మూాయుట_ఫయ ెట్టు- బెదిరించుటు 

(రు దబక్నా (హ్రి దాగుట-పొంచుండుట 
నతుకుట=సరిగ చవేయుట-=3పెబడుట్స బెదరుట 

క దవ్కీ- (ప్రి స్రీ చాగుడు-పొంచు- 

మూటు, 

(్నయ్లుఏ దబకయ్యా ((హింప్ర) సరిగపరివాడు- 

క ఏ చుహ్ళో(హ్రి బక్కని-పలు చని-అలిపిరి. 

య రిట్లు త -పా-పకా (వు) బక్కదనమా, 

శ్ 1 వై దుష్టాయీ (ఫ్. ప్త్ర్రీబ! గాదనము= 

పలచదనము. 

క్ దచ్నా (ప్రాఆణగుటమణగుట..ఒత్తుడు 

పతుంట-_ లోబడుట- లాంగుట. దాగుట. 

వూడ్చబడుట._. సతుక్షట.. దాచబడుటం 
పడుట-_ తొలగుట. - 

అమ్లం దబంగ్ (హి)మోటు.అనాగ రిక్షడైనం 
జడ్సుడైనం పుష్టిగల- బలిసీన. 

యు. ధబోన్నా కా పిసుక్షటం ఒత్తుట- 

జడియుట-క లియుటు -వెబడుటం- 

చి దబూల్ (ఆ-పుపదమరశాలి- "తెమెరు 

ల్రైఖఏ దజూని (హి-స్త్రీ కాకితముల ఆణ 
చిపట్టునది =ఎఅజుగి యుండుటు శ పెట్టునది 

బేపట్టు. 

క్లు తవబ్బ ((ఆ-వు సిద్దె- తోలుకుప్పె 

(ప(ట్రం దుభాషియా (హి.పు ద్విభాషి- 
దువాసి, 

జు డబీర్ (ఆ, ప) లేఖివదుంజార్సియసగాడు 

(వాతగాదుం ఒక ో  ఎ ఫలక్ క్ (ప్ర) 
. బుధ(గవాముం 

సము. దఖీజ్ (పా లా వైన-బలిస్టమెనా దళ 

" నరమెన- దిట్టమెనం- . మరైైవి 

ల్ు దబేల్ (క్ర తోబడిన.ళ శతి(కింది=లా* 

పముగఅ."' లోపడీనదిం. 

మ్యేఎద బే ఆపుషడవ తెడ్డుఓక 'పెషధము 

కాని దుత్ -ధుత్ (హిధి క్కారముం 

28] న 

మదంచిన-మళ్తుగొన్ను ఏయి దపక్ 

(స్తీ) ధిక్కారము_ క 
నదచుటం 

కుం దుక్కాంర్ (హీంపు ధిక్కారము. 

గ్ర ఎ దుత్కార్నా (హి ధిక్కరించుట, 
-వీక్షొ ట్టుట 

తబ దతూూన్ (సాపు చూడు. 3 10 

(తు దుతియా(హి. స్త్ర్రీద్వితీయ_విదియ 

గ్ర దట్టా(హి. పుచిరడ_ది మ్మె-మూర / 

లా ఎదజ్తాల్ (అ) జంటికంటివాడు_కాణు 

డుు అబద్ధివడు. పావ౦డుడు= 

ఏషా దుదార్ (పా . స్తీ్సి భేటి-సందర్శనము. 

రతన ద్ (హి న 

సమర్ధుడు. 

(ద్దు దళ్నా (పాసి దతీణ- బహుమా 

నముః ( 

రావ దుఖాన్ (అ-ఫు ఆవికిపొగ. 

ఎోముడఖానీ (అ) పొగగల్య (న్ను యమ 

జవాజ్ (ఫు పొగయోద- 

కల్ (పు) ఆవిరి యంత్రము. 

మని దుఖ్ తర్ (హా . స్తీ కూతురువిడ్డ.. 

స్యూమపి-పె రజ (స్తీ ర)_చాతుసారాయి 

టీము ద్ ల్ (ఆ. ఫు(ప్రవేశముంచొారవ స్వా 

ధీనము; తెలివి= జ్ఞానమా=సంబంధము; ఆదా 

1 యము-టురేములం తి లీమిఎ-దర్ మాహా 

ఇకూలాత్ (ఫు) అధికప్విసంగ ముఎజోలికిపో 
' వుట- తనకు 'మూలిన దానిలో జోక్యము 
కలగ జేసి కొనుట .' 

గ్ర. దుఖూల్(ఆ.పు) ప్రవేశముంచొరవ- 
ము 

లోదా ఏ 

అసమ దఖీల్ (అ) (పవేళము గలవాడు= 



(4) ఏం 
అదనముగ ల వాడ్తు. క్త ఎనవ్రవగలవాడు 

ర్య |మిఏ- కార్ (పా) పనిలోబోక్యము 
గలవాడు= అన్సుభవించు వాదు భోకం 

త్ర ర్భ్లషిఎ--కారీ ( న్స పకంపరాధికా 

రము... పరంపరా నుభవళు- స్వాధీపము... 
ఎఎ దద్ (పొ కూ ఛిరమృగమా. 

ఏ3 దదా (శుంస్త్రి దొదిం పనిశ లెదా సి, 

(గ్ర ర ఎఎ దుది కార్మా (హ్రిి వెడల నొట్టుట, 

13, ఎం డదౌడా (హీ.పు దద్దు 

కది ఎఎ దథ్ (హి-వు దధి-ెరుగు. 
ఏయు దుధార్' (ప్రా పొలిశ్చెడు-పాకినల, 

రీభనిచం-టడిటు దుభేల్ -.దుభేలన్ (హ్ర 

చూడు- (్వ్రై 
(1 దర్ (పాఎఫు చ్వారము. వాకిలిలోపల- 

ంరిగ్స్ఎ అనుద్ (స్పీదిగుమతి-(ప వేశమా 

రాబడి. (ఏ ఆ వా(శప్రబేశించుటం 

గెలుచుట్స పట్టుట్కు ఇముడుటం చొరుట, 

11ఎ అందాజ్ (ఫు) జగడములువెట్టు 
వాడ్లుం | కొంచే కొడ్తుం న్ వాన్ 

(ఫ) దౌవారికుడు = ద్వార పాలక్రుడు - 

పటు బదర్ (ప్రాఇల్లిల్లు- కడపకడప_ 
రజత వెహపోనా (ఈ) వంట తగు 

లు. వెంబడించుట, ఎవర వ+శిల్ (ప్రా 

కత్ తణ-చేం. ప్రస్తుకము. క్ు యుకే త 

__వా క కళ్ (ప్రాయథార్ధ ము._నిళ్చృయ 

ము గాం య్య ంంవ నూరథ్ (ప్రాఆయి 

నయెదల._ రయం గుజర్ కర్మా 

(3) మమించుట, పోనిచ్చుట్క మన్నిం 

బటి దర్ (పాంపు ధర= 'వెల్ళగ "రవము, 

ఎఎ దుళ్ళ్ (అస్తు ముత్యము (యిం 

ననంనిననలనననననిననననానననినినతినిననననిననిననినిదునునా ననననినకుననననననళానునననున ననన నం ననన ననననుననంతానననిననతననికకా ను నతన నననకుననననతనననన 

క 

యక 
అ్వషి దర్ బ్ (హింఫ్యు ద్రొవ్యముంపడార్థము 
య ట్పుత దర్చాబ్ (ప్రొ కూర్చి - సరించీ- 

య్ థం 

అస్షూం (పొ ముత్యము లొలికెడు. వా 
క్యాతుర్యముగ ల్క ఎం ఎమవ్వోోర్' 

(ఫు) పద్దమకత్యమ్యు ఆణిమక్యమ్సు రాజు 
యోగ మె ముత్య ము. 

బీ దుర్ (సం) దురొ_వెడు [ అపసరము 
ర్రన్మాత్ బచక్ (హ్రిదుర్వదవతూ-శిట్టు. 
ఉట్రత లబ్ (హ్రి దుర్లభము. 

లి దుర్ (ప్రి ఫీ!పో ఫోం 

%ఎ దరా (పా.పు) దండుబాట._ పెద్దబాట, 
గ ౦ఠ్యు 

భై దజ్హాజ్. ( ఆ-పుముండ్లపంది-ఆదవిపం 

వ్ కొ౦చజేలమారి. 

ఈ దుజ్హాజ్ (ఆఫు) కొండతి తిరిపిట్టం 

చకోరము, 

క్రైచ్స సేవ దరార్-కకాడ్ 'ై-వ్రుషనం 
వీట -వీలిక, 

శీ దళాజ్ /౧పాొి పొడు”ను దీరయమెన,. 

రత కర్మా (ఉ) “ఫొడినంచుట, 

ఉక్స్ర%త కద్. (పృాదీర్ట కాయుడు-పొడు 
గను (మనిషి) |, బీటి!,ఎ గోవ్ (పొ ' 
ఇెవులపల్లి; టం. ( ( 

ఫ్ స్స్చి ద రాజ్ (ఇంపు బల్లపీటలు వెంక వాని 
అరలు లేక సారగల్క, చల్లడక్సు పొట్టి 
లాణేం 

గ్ ఎ దురానా (ప్రొ దాచుట-మాయను 

వేయుంట, 

యజ సీత దరాంశ్ (హిశ్యాస్త్ట్రీ కొడవలి = 
వంకరక్ష త్రింక త్తిపీట, 

పం దళాంతీ (హాంక్రి) కొడకలి, 

సంబంధ ల! =పీపయము,, చూతము 

నిమి తముం 
బజన 
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శ్ జ్ చి దశ్చార్ (పా-ప్రు అష్థానముందివా 

సెమంర్లా౭సళ్రంసదన్యుంసమక్కముంసభం 

(ము జ్ ఏం ట్పిచి బాంధ్నా(4*) లంచ 

ములం కప. 

క్ర) ట్పఎ దర్చారీ (పా- ఫ్ర) రాజసేవకుడు,) 

'సఖికుడుః 

గాత దర్చ_స్త (పా) భట్టి ఎం బంధించిన 

బుటుత దగ్పంద్ (వొంపు తలుఫుగడియ- 

గదీయ మా9ను- నొ లైము. 

స్లో టే దశ్నేష్. (పా 'సమతు.మందు.. 

ముందర-తెటస్టము. 

భి దర్ జ్ (ఆ-పు ౫ది-ఆర=వాఛయు 

- చోటు=వాసీనది* లిఖికము ( య్ భి 

కర్వా (ఉట శ్రేర్చట. వాయుటం- (ప్రవేశ 

పెట్టుట 
క్ ల 

సాచి దర్జక్ (ఇంబ్య్ర) పన్నెండు-ద్వా 
దళము, 

య్రాఎ దర (ఆ-పు) ఆంతస్తు- మెట్టు-దళ_ 

పదవి=గ”ారవము. సె _ర్తీనము-తేరగతి_ ఆంళ 

ము-_భాగమయు-సమాజము-ఆర-౫ది యావ 

గన్మ్రపో బదర్శ ర్ద్ర(పాా (కను క్రమముగా, 

యత్వచ దఖ్ క్ (కాశ) వృషము-వెట్టు 

ర్ ల య్, ఎందు టురఖ్ పాం (పా) (పకాశమాన 
"మెన్మ 

య ఎనిట్షి చి దురెఖ్ షందగీ (హి-త్రి) 

(పకాశముం వెలు పం 

యు|ీమి. టి దగ్ ఖాస్త్ (పా-శ్రీ) న 

/ (పొరన-కోర8క- నేడికోలు-విజాపనము. 
ర్ ఖా 

త్చెచ దర్ స్ (ఛా-ఫు నొపీ ఎ "కుట్టు-పీడ-బాధ 
దయ. కనికరము బింకం -స్యసంము చీ ్టె తి 

య్౮ ఆలి! అమేజ్ =నాక్ (పొ 

లము. య. 
బా లా 'సకకరయమెన- / 

ఎ "జెకా (ఫు ప్ర పసవవేదన _ శొన్ను సొ 

ప్పులి లై చేవ ఎ “సర్ (ఫు తలనొప్పి 

తిలభూల యయ చచ 'వరీక్ (ప్రొ 

అ నుతౌపయుగల-దయాళు2ైన వ్యతి 

4 ర్తి క చసంమందీ ( స్త్రి దయాళుత్వము= 

ఆను తాపము-_వ్య'సనము-కనిక రము లేని. 

తేచి దుర్డ్ (పా-శ్రీ) మష్షు-గసి-అడుగున 

శ్సీరినద్కి ॥ 

ఏ దక్షరా (గ్రా సగము మెదిగిన-నూకలం 

'సరిన. 

ఏ దర్ జ్ (చాంక్ర్రి) అకుక-కుట్టుంటీలక 

పీలికంపగులం-బీటు. 

లో 

స్ట ఫే దర్ బన్ (పొ త్ర) స 
కుట్టుప పనిచేయు అడుదిః 

జీ వ జ్జ ్రంఎరటే (పా ఫు ాచకుకు కుట్టుపని 

వాడు_చిప్పెవాడు. 

ట్ర దర్ స్ (ఆ-పు నూ -_ పాఠము. 

చదువుట. ఇప న్యాసము. 

ట్రే దర్ (ర్ఫస్ (ఓ ఎపు దర్శనరు-చూపు= 

లో యుల దుకుస్న్ (పొ సరియైన గా స్మకను 

. మెన-_లా గెన-కగిస-గిజమైనట్యీ 2 హంక్యూలి 

కర్మా.(*) చక్కంచేయుట-సవరించుట = 

సరిచేయుట్న 

యయా ల మురుస్తీ (-త) సంస్కారము 
సవరణ-సర్కియోశ రే -అ గ్మతే - యభార్థకం 

తో దీ (ఆఅ) విన్యాసం, పాఠ సం! 

తాని ఎ ఎమ్ర్ వ్న్ వ్. (ప్రొ శప్రన మొన వరాక్షైన 

(సారమైక. పరవ మైన-ిజ్షుబుడుి - ర్ట 

పెలటవెజ లాడెడు, . | 

జ్ సిద్ 'ద్దుకునీ (పోషత్త్ర్ర). పరువే మ; 



స టి 

(గార్య ము. మోటుకనము బిజు బుల్టు _వెజవమెటల 

రు ఏం దసన్. (సా-పు్రు దర్శనము 

ఆయి దర్శినీ (ప్రా దక్ష దరనీ యము _- అంద 

ఊస_చూచినతోడ నే పె పెళమయివ్యవల నీన 

యత వని యాం హుండీ (హి-శ్రీ) 

చూపుబరాతము- దర్వనహుఎడీ (చూచిన 

తోడ చే పెళము. యివ్వవల సినది ) 

యందర్క్. (ఆపు (గవాణళ క్రి "తెలివి * 

క్షూన ము- ఎరుక _అకళింవు=బుద్ది 

క ఎదర్కా_ర్ (పొ) అశత్య మెైన- కావల 

సిన,పనియున్న-ప రిలోనున్న. 

( [౮ దర్కాానా (ప్రి పగులునట్లుచేయు 
టప వీలగొట్టుప-చీర్చుటం-చిట్టించుట' 

శ్ దరక్నా (హి పగులుటింబీలుటం 

"వేరగుట. [ 

ఏయు ద్కోనార్. (ప్రొ ఒకఠట్టుంప్రక్క 
కు=ఎమోదుమికి గాలి" జీరే.కాక, 

ణో బి ద్రీ న్్ త్రి) నీలిమందు-వీడ (ఒ 

క 

నీ కీ న్ లి దర్హావా (పాం) ఆస్థానము_జినా 

ణము మం౦దిరము=సమాధి, మఠము, 

ధ్ర) ఎవర్ గుజర్నా (పా) తప్పించుకొని 

పోవుట-కప్పిపోవుట- జరిగి పో వుటం దాటి 

పోవుట 

గా జ. ల దిరమ్.-దిర్ష్యమ్ (ఆ-ఫ్రు ఒక 

నా ముబపెన_డబ్బు-దుడ్డు, ఆరబేతీశుంట, 

- మూడున్నర: మాసుములఎళ్తు, 

౮ ట్ర దర్మాన్(పొ-ఫ్రుచెమధముం 
“ట్స శహారవ. 

సమ్లుం చక్కకష్టముం వర్థదమ్మనేమ 
రకు త-నిరుపాయత, 

శ ను [0 శ్ ఎ "సర్ మూరద(పొచిక్కకంతోప 

వైప్రీశ్ష సే 
డినందిక్కు.మూలివ_నిరు పాయు ై న- లొంగీ 

న-దుగ్దదశలో నున్న 

౮ (0 ల వ. (పాప) నెలజీతము- 

యహశ్వి ఎ న. (హి-పఫుది మ్మెస-గట్టనబే 

యువదిం 

క. ఏ దర్శన్ (పాొ- పుచూడు న. 

అ (యం లి దర్మియాన్ (పాఫు) మధ్య-వడు 

ను= ఆంతరమందు (ట్లుం అభి) ఎ చేనా 

పవూట గా నుంచుట+ మధ్యవర్శిగానియ 

మించుట (1 ,్ట(్వ్యురి త లానాళ్లై (శ) 

పవేశ పెట్టుట- చేర్చుట, 

లక (భతి 9 దర్మియానీ(పౌ-ప్రుకుధ్యవ ఫ్రీ 

- మధ్యస్థ మైన- లోపలింయధ్య మెను 

కటు తాట) ౮ దరింద్ = దరింద (పా-పు- 

కూంరమృగము...-వీల్చు-కకూ )రమొన+ 

4 ఏ డిరంగ్ (పాకీ శ్రీ) ఆలస్య ము-అవ 

" శాళము. 

క | వల దర్వాజ (పొ-ప్రుచ్యారము-వాకి 

లి.తలుపు-గుమ్ముఈ- (౮ 4! క! గ 

కోక్నా (ఇ) కలుపు కట్టుట, 
రా దర్వాన్(సాంప్రుచూడుల్ప గ్ జ 

యయ్య్యి న్ దరోబన్స్(పా-పు ప. 

ఆ౦త యు =సొంకే ము; 

చి వ ఎ దురూద్ (పా, 

నాముఎ_కంద రనము-ిలీ ర్వాదము, 

న 
వాడు. 

(ఈ) పొర్థవ=అను(గ్ర 

ద్ వ్? త దకో గ సాంపు కసక్యము_ కల్ల -ఆ 

సం లఆసేము డ్రై 3 ౨ వాల్ ఫీ (సి 

్ల 'అహమాణాము.కప్పు సాక్ష్యుము- త్ ద్ర 

నో ( పాొశల్లరి.ఆబస్టనూడు వాడు. 



అవు బే 
ల దరూళ(పొ్రొలోఎలాపల, 

కస ఏ దరూన్ ప పలి. అంతరంగఫు, 

క్పల్లం ం తి దశ్వేజ (పా-పు ఫిముటనము, 

న్ ఏ ఎద ర్వేమ్( పొంపు భితుకుడు= బై రాగ 

న?! 4 

శ త డిజ్జ(అ-పు ప్రుచేరుకోల.తోలువారు. 

క అదజ్టి క్ర (పా-ఫపుబీట్టపగులు-క నుమ-_కొండ 
లనడీమితో 9వ: 

సి ల దిరవామ్(ఈ-పు మూడు ౮ టి 

త జ నం స 
ఇ బర్హవ్ కాప్ర్ర) శర హరు. క్రదుకూకుఎం 

(చోళ ము_* జిబిజీ 

యు దురీ. (హా- “(క్ర్రై చుగంశెండు (పాచిక 

లేకచీటి) 
ళు దరీ(హిం సీం ఆ వెస కపువీరంచిన్న 

తివానిగుడ్డ, 

ట్ల చ దర్యా(పొంప్రునదింఏరు షం! గదుల 
బరాముడ్ (స్తీ ర్స ఒజండు-నేల = పేటివజ్డ- 

శీ టి య ర్త డిలీ (స్తీ ల్సి గా. 

న్వీపాంతరిము. 

య్లీ ల్ / చ ధర్యాక్త్ (పాంప్వీ్యి "తెలిసికొ 

నుటి-కనుగౌ నుట. వ వాకణ. పరిశీలన=విమ 
ర్నన, 

ణ్ ఏ దర్య్యాయి (ప్రొ జలసం॥= నీటి. 

సహ... ఘాేడా (ఫు) నీటి 
గృుజ్జరూ_ 

(యు ఎదరీబా (హీంఫు కమలపాకులవాడ_ 

సందు 

గ్ “ఏ దరీద (పా-పఫు దిడ్డిశవావీమ్ము 

బీ వ్ర చ దశిన్ " (హ్బిఅడ్డక ఫుబట్టంక లంకారిబట్ట 

ఇ శ్ ఏ దశ (పాంశు్యామ.అధాష్ట 

ల28ిగ్ర లా చీ 

ము-చింక_పళ్చా తాపమః-ఆసమాఫానము, 

(ల ఎద్లే గా (పొ) అయో్యో-అక్కటా, 

క్రీ 3 టి దర్యూజ (పా-ంఫుుఖితొటనము. . 

క్ శ ఎ-( తం దడ్చా-దర్భ్చా(హి-పుషావుక 

ముః౫ లేకకోళ్లు "మొదలఖైనవానిగూడు-గది 

అర్హ 

(6ఏఎం దడ క్నా(హ్రి- ట.పణులుట _ 

(స త దదో క్ట (హ్రినర్జించుటంబొబ్బ పె 

ట్టుట-ఆం౦కెవేయుట. 

షి దుజ్, ద్(పా-ఫువొరగంచో మడు, 

త్య) ఎ దుజ్ దీ(వా- స్త్ర్రీదొంగతసమా. 
(ఎ దవ్ (హ్రీ పది (దశే నంఖ్య-) 

ఏ దస్సా(హి-ఫుకో నుటులలో తెగ, 

గు ఏట త దుస్సాందుస్ప(హి-ఫుు కాంకవ 
ము-_ మే-లెనగొంగడి. 

దిళాళూల. 

( త దిసావర్ (హింఫుు బేశాంతరముఎ 

వ్యాపారస్థానమ్యూ ఏగుమతి, 

కుఎు (ఇ ఎ దిసావరీ(హిి పరదేశపుుజకవిధ 

మైన తమలపాక్యుజకజాతిపావురము, 
యిలు ఏ దస్త్ (పా-వ్రువాస్తమ్యుశేయి్యి మార 

ట్ర 1 ము యైఐవ అండాశే (్ర్నీ 
(ప్రవేశము-జోలి, ఆభ్య ౦తరము=అత్సి క్రమము 

శ్ (నా అవర్ (పా)విరేచన కారి- 

యాజ ము యాలు చ సెవన్స్ (ప్రొ వేటుకే 
స్త జకం ! ల్ల లు లీ వ 

(సరి శ్యాగయంత్రేయవిడు ప్యాట నినర్దర, ష్: 
మా- మము లు టి, బస్త(ప్ళాబీతులక 

ట్యుకొని అమతను యయా 0 షంధక్- 



(5) వూ 

(ఈ) కదువ్క ఒప్పందము - ఒడంబడిక = 

కట్టు యిం పనావ్ (ఫు నిష్పుకారు 

మం ద్ద  ఏయిలం దరతే (శ్రీ 
కేయిమిగులుట_కొట్టుట-నిగ్బంధము-పీడ 

నమ్ము ఆ) యల్ (స్త్ర) అందుబాటు 

కవ చమ్మ్యు చేతితొడుగు, బేతికూసము 

సల్ల (ము ఎ అవవ (స్త్రిశట్టుక మశ్షి-ష్మత్ర 

ము ,6య్షైయల కార్ (ఫు పంభా 
ణుడు. చేతిపంవాడు, చ్ ( యా 

కారీ (స్త్రీ పంచాజణము _ చేతిపనిం 

| తోయి స! గా (ఫు్రుచేఖదులు-బేత్తి 

_యహ్టుం మోయ ము లగీనీ(స్తీ ని సహాయ 

ము-చేప ట్రుట=తో డ్చాటు-అశ్సుయమూ. 

బ్రా[యై 0 ద్తాల్ (ఫా క్రీ కలసద్దం శతోవ 
(శ్రమము టంట టం మ 

డ్జలం చుట్టు వాఢు. | 

అ ఎ దస్తర్ ఖాన్ (పాంపుభోజ 

నముచేయు = నల్లపీటైై య 

ఈశ తోఆ!ఎపూ 0. కిల్లీ (పీ) 
పరాన్న భో టి త 

ఆము ం దస్త్ (పాం -స్తీీ చేయికట్టుట.! ర్లం 

పుకొట్టుట- చప్పటింగొ న్లేమవాయ్లించుట్క 
అభ్వనము- పిలుప్రుపన్ను-కష్ఫమ్ము సెలవు 

ం దప్తకీ (ఫొంస్వీీ చేతి ప్రుస్తశమాు 
పే ్చిన్నప్పస్త సశమ్లు, 

క టీలు ల దన్త్శావా(పా-స్ట్రీ సాన్రుర్ధషను, 

కీ లృతాఖ్యసకకు-బవడ్రౌరమ్లు. 

సమము చేద దస్తకి (పానీన్సి వణీ మేఖలమ్ల- 

" కిలీ8ి 

పతవవననన న న 
క త్తీకట్టియుండుతోలువారు. ” ౧ 

ఫలా ఏ దార్ (ప్వాప్తు అభాగ్యముజ్ఞుల్త 
వాటు-వాడుకందీతి= తేడశ్స, కాస్త ము, 

త 
చట్టముంస సు ఖతి 

యం టి డన్తూరీ [న వం అడీతిేళ 

నము=బహుమాూనము. 

గు చె దస్త (పాప) వ్డీ_. గుదియ... ఇడిక్స 

మనుష్యులచట్టమ. .లేకణసరపు 'లేకజట్రే 

ఇరువది నాలుకు కా$ితము లక్టట్ట, | 

జాలా ల దన్తీ (పాంత్ర్ర్రీచేతిసం! జేతపట్టుకొ 

. ఇెడుూబేరచేనినాబేతినుద్ద చిస్నవిడి 

ఆర్టు త. దస్త్యాబ్ (ప్రొ భేతికిదొకన- 
(పొపషమె నజ లబ్బమెనం దొరకడు 

రప చు టీ ఏ ళోవాఉ) కొర 

చికుట, 

(యా ౮ దన్త్ యార్ పా.ప్రుసవాయకుడు; 
జో ల దస్మీ (హి-స్తీ్సీ దశమితిథి, 

(సుత దిస్నా. (హ్రి అగఫడుటం= కనపడ్డుట్ట, 

( (| పూల దస్వాం(హీ) వదియవ._దశమన్ము 

1 నో క్. వ్ వు 

నూటపది. 

టు వా లే దపౌంఛా(ప్రావఫ్రుబట్టువాడు- 

స్తోత్ర:హె థకుడు=క నీశ్వరడు, 

(| ఫలు త దసా(హీ-ప్తు విజయదళిమి దస 

రాపండుగం 

క దనీహి-ప్తీ స్త్రీ) బట్ట బటకొవయందలి ఆల్లని 
న సాలపోనలుబేర్తో, 

(ఎ దహీ. (్రీ)వళంక్థతి-శాలయ. 

(ఎ డిహా. (సాం్త్రీ) దళ. బహిర్యూమి- 

లయం పూల్ (పు చూడ్తంం 

కక 



యప చి 

జ్ త ద్ (పాపు అదేవి. ఎడారి, 

ఆయత దప్వీ (పా అడవి సత॥ ఆటవికము. 

ఆయం దమ్ ఫ్ హ్రీ దుస్ట్ర్యమెన-దుష్టుడు. 

ర తి దుమ్మన్ (పా. ప్రువికోధియావా డుం 

షై 

త్ే ఏ దువ్యునీ(పా. శ్రీ) బ్వేమమాుఎపగ 

శ (ఏ ఎ దుహ్నిమ్(పా. స్రీ ్ఫీతిట్టు-దుర్భాన 

ం టు ప ఎ దుష్వార్ (పా) కష్టతరము= దుస్త 

రము కఠినము= దుష్కు రము, 

క) మి టి డు ప్వారీ(పా స్త్రీ దువ్కూరక 

దుస్తరత= కష్టము. 

(ఏ దుఆ(ఆ, శ్రీ) ఆశీ ర్యాదము-దీ వెన 

ఇర్జన- నిజ్ఞాపన- కో రిక్ఎ అనుష్థానము= 

మంత ము. 

లో (2 ఎ దుళయియ్య (ఆ.ప్తుఆశీర్వాదము= 

(పొర్షన= వారన సం॥ 
ఖి థి 

యిది చి దలవత్ (అర్ర) అమంతి ౩ము- 

పిలుపు- విందు. ట్ల 

౯ వ్ చీ దటఒవా(ఆంపు)పార్థన_వ్రతిజ్ఞ- 

వా జ్యేము-'మొంజు- అధి కారము - ఆరోపణ 

కంవాదనూ ఫీ [కలి బీ దలపేదాల్ 

(ప్ఫా వారి ధ్వ్య్య్యం ఎ కర్నా (4) 
_. వ్యాక్యమువేయుట. 

(వఏ దగా (పా.స్తీ్సీ మోసము _ భలముం 

ఫర యం బాడ్. 

(పా్రామో'సగాడు.-(దోహి-టక గ్రారిః 

.. టక్కు- దోవాము_ 

అలీ. లాటి | 

(డచ్ ఏ దగ్గణా (*-ఫు చిన్న దీపపుకు ప్పె 
ధగధస_3ళతళ .పి కాళయు. కాంతి. 

గడి వద్ ఎ దగ్.దగ (ఈప్పుదడ-_భయమం_ 

వ్యాకులమాు...చింక _బునులు=సంటే హాముం 

లీ తద "ల్ (ఆఫు (దోవాము...మో'సము_ 

దివ్రశ్ యట్రోబె 

టక్కు _ క్ ల్ ట్రడి ఏఎవాజ్ (పొ “మూస 

గాడు-టక్క_రి. 

(డం దగ్నా(హ్రీ నాకపకట_కు పాకి మొ॥ 

శాలుట_చురుక్రత గులుటం 

లది త ద గీలా (ఉ)రురకగల-మచ్చపడిన- 

ప ంకముల. 

టీ టి దఫ్ ఫ్ (హంప్రు డప్పు-త స్పెట, 

యం ద్ (శ) విమయమ్యుతీక్ష ముంతీ(వత) 
మ 81 ష్తః మో 

కోపము, రే (ప్ర దఫాతిర్ (అ-వుచూడు 

“సరే చి 

వ (స దఫాలీ(ప్రొ తప్పెట కాడు. 

ఏ ద ఫకర్(పా.పు) కాకితపుషత్రములుం 
"లెక్క కాకిత ములః= కాకితములక ట్ట;దివాణ 

న స 

ర్రభతేప్యాతం ద కతీ-బఫేతీన్ (ఫా. శ్రీ) 

అటము=ఆట్ల= ఫపుసకరుల అటలు, 
లు టు యాలి లు 

రో తి వ (ఆ. పు)తీరుమానమా =తొలగింపు- 

త_తో )సీవేత-పరి వోరము, 

ల్ బి దఫ్ ఒక్షన్ (అ)అక స్మ్యాత్తు గా=అత-చీంతి 

తము గా, 

లీ ఏ దక్ ఆ (ఆస్తీ) కడవ లేప-మారు-ప 

ర్యాయము అంక ము. ఆధ్యాయము- ఆను. 

వాకము-పరిచ్చ్నేదము= ఫీది క ం జేట్టి-ఫాగ ము, 
చి 

శీత స ఏ డార్ (పాం .స్రశాయకుడుందళ 
వాయి 

యీ ఏ దష ఇయ్యా(ఆ, ఫ్ర)ఫరిహారము) (పతీ కా 

స్ నము అపాయము. ఉపచారీతు-ఎ చికిర్స- 

తట ఈ 

ర్రోపద్ ఫక్(ఆ. ప్రుభూస్థావవముంప్రూడు ఎ 
థం... పాొ9తుట, 



య ఎ 
గాసకీ ఏ వ్ వ(ఆ.ఫు): మేపముంనిధి: పాతిసె 

ట్రైన ధనము, 

గ్రతడి క్ (ఆఈశ్రీ ;) "సన్న నిదింపలు చనిద్తిమేయ 

రోశము ,వి సీకిన.చిళా కప పడీన-గో సిన 

వ్యాకులక చెందిన ం! ఏక ఎచారీ(న్నీ థ్సి 

కష్ట్రరు _విసుక్య- దారిద్యము. 

తాతే ఏ దిక్క ల్ (ఆ(క్ర్ర్రీ సంకటము-కస్ట్ర 

ము- చిక్కుునూత్మక-_ సన్నదనము. 

యే ల దకీక్ (ఆ) సన్నని=*పలంచని=నూ &్ష శ్ర 

ము-సున్నితము... కోమలము దుష్క_రముం 

కష్ట్రతరము- 

శే త జే క (అవు నూత్మూంకళ మంతణ' 

ముంసున్నితముం నూత ్రమెైన యంళము. 

'లేళముం కణము, 

9 (ఏ దుకాన్ (అ. స్త్రీచూడు ౮ ఏ 

ఏ దుక్తా (హి+ఫ్రు అరదమ్మిడి. 

అ మం దుక్తీ (హి. క్రీ) రండుజోడు=జక, 
చిన్నక శమ. 

ఆట్ ఏ దుఖ్ (హి-ప్రుదుఃఖము-పీడ-బాధ-కస్ట 

ము- వ్యసనముం రోగము. నొప్పీ, 

([భ్రఎదుఖానా (హి బాధెట్టుట -శష్ట వె 

టుటు..నొపి+0ంచుట-_నకసన పెటుకుం 

( ర ఎ దిఖానా (హి చూపుట-_అఆగపంచుట. 

క్ (త్రం దిఖాట్ (హై-పుశన్నులకించెన-దర్శనీ 

- యమైవ_ డంబము గానున్న _ మాయిక్ర మైన, 

చూపం దర్శనము=క ల్పనం 

యె, (ట్రం దీభావట్ (హీ. (ఫ్ర్రీదర్శనభూ- 

చూఫు-పదగ్శవము.డంబము_.ఆడంబరము, 

య] ఎ డి భాయ (హిత) ప్రవర్శనము= 

దడంబము=ఆడ ంబకము. చూపు దర్శనము, 

1 సభ్రం దుఖ్ డా (హీ. + ప్రుశష్ట్రములు- అగ 

&ీ88ి ఫ్ 

ఛాట్లు-దురదృష్టమా, కష్ట్రవ ఫాంతము. 

(0 [ఎ దిఖ్లాన (హ్రొిచూపుట-ఆగపరచుట- 
_పంివర్సి-చుట 

1 ఎ ఈజ్రం కఖ్లాకా(హి-పుప్రదర్శనము=అడం 

బరము. చూఫుడు. 

ం్త చ్ (హి-పుద కషీణము-దటీణ 

స ఎ దుఖ్నా (వాచ చట-తీయుట.. 'సలు 

పరించుట. 

ఆభ ఎ దఖ్నీ(హ్రిదకీ ణదేశనుడుందతీ.ణ దే 
కఫం 

ట్ల ఎభ్ర ఎ రిఖ్ వయ్యా(హి-పుదిస్ప- చూచు 
వాడీ 

త ఎకుఖి (హి) దుఃఖికుడు_5ంవ్యాధి గ్ల 

స్తుడు, 

ఆకు కల -!) ధభంాధల్రఎ దుభియా- 
దుఖియారా=దుఖియారీ (హి*ఫు దౌర్ళా 

టమ నతు సు 

1 సే క్రఎ దుశాడ(హి- పు) జమిలితుపాకి.నెండు 
గుండ్ల శుచాక్సి జమిలి, 

౮60 దుగాచ్యా( ప్ర) శక్క వళ్లైండ్రవకస జే 
సీకొనుట. | 

అల ళం దుశాన (సాగ ఫు కెండునముప్కాా క 
ములం=-జమిలిన స్తువు, 

(ఈష. ఏ దక్షశా(హ్రిధగధగ.కళతళలా డెడు, 

౮ క్రతలీం దద్దగావా (హి ధగథగ మెర 
యుట-తళీతళ లాడుటు. 

ఆ (తలం దగ్దగావాట్ (హింస్తీక్స్ ధగ 
' ధగ-మేరమపు.కళతళ ప్రకాశము, 

హా దిగ (ప్రొ ఇతరము_అన్యమా _ఇంకొక 

తంత టవ చి గూ (పా "వేకు 

విధమెనంమారిన- వేము వన్నెగల, 
స ఎ దగడ్ (హి-పు రుడుముఎడ 0క, 



ను న 
| సమం దరూ (హీ-ఫు) బాట- తోర్తివ 

కచ దగ్గా (హింపు దూదిచాథ్యాయ. 

(రం దుశ్నా (హి) ద్విగుణము- ఇనుమడి_ 

ఇెండంతలు- ట్లు 

న త దిల్ (పా-ఫు) న్చాదయము= అంతరంగ |, 

ము-నునసు=గుం డె_ ధ్రైర్యము-బ " చార్యము= 

రా 1లర్ట ఎ ఉచట్నా (3) మననువి 
రుగుటి. విముఖుడేశుట-. బుగులుపడుట, 

వ ఆళా (పా ప్రియుడు 

త వమునోవారము, మనోజ్ఞము 

1. భ్ ల్రీఏ ఆరామ్ (ఫు) ప్రియమ్యుపెయు 

డుం, | మీ ఏటీ ఏ బర్ _దాల్ (ఫు 

తన జ్ర [|] లీ త 

ఆవేజో (ప్రా మసోహారము= మనోగంజ 

కము. యే ప 1 ల ఏ బప్షోయిా(స్తేర్సి 

త స టా. పసుల ట్రీ 

ఆ రఫ్ పసుదొతకీర్ (ప్రొ భునో 
క్రైమాంంపైనది. బ్ర ఏ ఫట్మా 
(౪) గుండెపగుంటం క్క (3 కంగ్ 

(పా పిసినారి నీచుడు టఫ్ లేత 

త జడా (ఈ) మననువిరుచుట-ని రాశచెం 
దించుట.ఆకాభ 6౫ ము చేయుట, (| 
జమ్ఐ (పా మనఫ్లు వెమ్ముది= నిమ్ముళ్ము 

వ్ర్యోను- నమ్మకమ్య- ర్ప్త్- న్రిశ్చీల్లితం 

610 ప్ట౮్ర ఎ చునానా(ఉఊ)కుకన్తునుదొం | 
గ లించుట-మోహీంపజేంకుట. ఓడలందా 
చీకొనుట్ట పనిశప్పించు కొన్సట- '. 
ాాన్లు త చస్ప్ (పా చువోవారమై 
నం మనోరంజక _మైవ-మనో జము 

చలా (ఊఉ ఫావానిరిన- చర్య శాలిరైనున- 
శ్ 1 ఏ) ఏ జార్ (హా). స్ర్వియము=. పి 

ఖీ 

యల ఎ 
రిరైనం (౮ (టం లీ ఎ దేనాంలగానా 

ఉ) మోహీంచుట _ ప్తిమించుట, 
(మ్ - హూ ఏ రుపొ=శమ్ (ప్రా మనో 

వారకు=పి య మైనది. శో (ల ఎం రువా 

యి (స్ర్రీమనోజ్ఞక_అందమ ట్ర ల 

రఖ్వ్హ (ఈ) ఊరడించుట. సంతో 
ట్టుటు= యము ల సోఖ న ఫ్హ (ప్ఫాదుఃఖితు 

నుట ఏ సోజ్ (ప్రొ వ్యసనకర 
మైన ఎమీ త షాద్ (పా )ఆినందముగల్క 

సంతో వకరమైన = సంతశోషము%లం 

టకు . ఎ పషికస స్త (ప్రా మనమనువిరి 

గ్నజ నేల బీ ఫ ఫళబ్ (పా మనో 

వారమై చక మెక, చ సయ చి 

ఫి నేర కిల్ (వా వ్య సనకరమెవ. 
కధ్యం లం జర్జ (ప్రా సానాసముం 

భ్రైర్యమా, త ॥ త లీ (సీస సరసముఎ 

పలియాచకముం ఫా క రా లీ బి 

“షీన్ పకోనా ఈ) వృాదయస్లికమగుట= 
తన. దయసమగుట. 

లా ద్ల్ (హీంపు ప్ర బేశము*చేనృళక్పులా వు. 

్ర! మీ ఎ దార్ (1) లావైన బలిసినం 

3 (లీ ఎదిలాపానా(హీ) మరలపొందుట- 
తిర చెందుట. 

శ ఖీ దుళార్ (ప్రా-ప్రు,పేమ-ఆ పేతు.క్లుద్దు 

త్రలే ఎ దులారీ (ప్రా ప్రియమైక. . 
లేం దిలాపా (పా-ఫు)ు ఊరడింపు మనను 

కునెమ్ముది_ రీ చార స్స= ్రైగ్యముం 

లీ దళ్లాల్ (అ=పు) మధ్యవక్ని- నుద్యతు 
ః డు-చాళ్చువాకు.-మార్షదర్శిణ తో వచూస్పే 

- వ్యాధు, - ఆఢిత్తిధారుడు = తర్హ్యర్థి ళ్టంమె 
నణాడు, 

యాకు ర్హ్వ షప ధర్యా (స్వా జడా | యంల్స్ర్ దలాల్. (బ్ చూష్పట 



ల$ ఎ 
స నట 

నూచనఎజాదడ-సంజ_చిన ము_ గురుతు. 

ద్ 'మోంఠము-నిదగ్శనము = పమాణమాు, లట (1 

లీ చ దళ్లాల (ఆ-శ్రీ) కుంచెనక జె. శా 

ర్భువదిం ల 

1 శో ఏ దలాలీ (ఆ-స్త్ర కర్మణ్య- తరుగరి 

"వేతనము-మధ్య న్దు? వేతనము-మాధ్య సము 
ఠ్శ్ థి 

తరుగుం 

(9 ఎ దిలానా (హి ఇప్పించుట. 

ఏ ఏలే తె దిలావర్ (ప్రా క్రైర్యవంకుడుం- భూ 

రుడు సావాసుడు. 
్ష లే కుం ఖీ. దిలావరీ (పొ-త్ర) ధ్రైగ్యము= 

సానాసము. 

జ ఎ దులాయిా (హి-ఆ్ర) దుష్పటి=జమి 

స్ట లిబ్టు-దూదిబొంత, 

5 ఎ దలాయుల్ (అ-పుు కారణములు 

నిదర్శ వములు-దృ స్టాంతములు . పియాణము 

చుం (ఏ. నం లహ టి 

ఎ ౪౮్రఎ దలాదల్ (హి-ఫప్రు దట్టమె 

సమొయిలు-గొప్ప నేన, 'పెద్దగుణారమ. 
ట్ టి దులత్తీ (హి-్త్రీ) గుక్టము వెనుక కా 

ల్ట ల్లాతన్ను.- తన్ను. 

శ తీ దలిన్ 9 (హి-పు దరిద్రము. తుచ్చ 

ము రికత, 

(న మతి దలిదొ (హి-పు దరదు)డు- 

రిక్తుడు. 

కో ఎ దల్దల్ (హి-త్రీ) భూమిప్రండు. 
ఉబ్బలి=- బురదనేల= చిత్తడి నేల. 

ట్రీ జీ ఎ దుల్ దుల్ (ఆ-పు వాటు మహ 

మ్మదుగారి ఆశంతరము. 

౧% పం దదలానా (హ్రి£ విసపిస'లేకపిఠ 

పీఠరలాడుట, 

హ్ ఏత దల్లలీ (హి చిత్తడిగానున్న- బుర 
' దగలం 

౪90 
నర ష్ 

అననన నా 

భు. ఫం కడాచడే ద్ర్య్యా 
ము _౭0డు పేటలదంద 

యం | మట? 'న్యాసులఅంగ్గీ_ కంధ 

త: ట్ర (హా-త్రీ) కంపనణము=_ ఆదగు= 

ఆల్జ్హాట-చలవము=దడ_విగని॥ _-మెకష్టు 
(క ఏ దలక్నా (హి ఆల్లాడుట=చలించుట. 

కదోలుటంనిగనిగలాడుట._. మెరయుట, 

(సం త దులఖ్నా (ప్రి) మారాడుట-నిరా 
క ౨ంచుట-ఐదురాడుట= కాదనుట. 

త్రో త దల్కీ (హీ-త్రీ) ఒకవిధ మైన 
గుజ్జపునదక. (ఫ్లతము,జోడిస-) 

లర త దుల్మ (పా -ళ్త్ర జున్ను- వాస్టు తో 
కేషినివంటకము ' 

(ఎ దల్నా (హ్రి పప్పుగా విసరుట_ నూక 
“గానిసరుట. 

( ఎదల్ శే (ఆ-ఫు) బొక్కె స-కుంభిరా శి, 

ల! ల చ దల్వానా (హి పప్పుశావిసరించు 
ట-_ నూక గాక్షిసర్ంచుట, 

గ్ 1 టి దిల్వానా (హ్రీ ఇప్పీంచుట, 

న్ ( చి దల్వ య్యా (పంపు) విసరువాడు, 

(లీ ఎ దులొహా (హి-పు పెండ్లికొడుకూ పి 

యుడు. 

రోల చి దుల్ వాన్ (హాఐ 

రు (పియురౌలు, 

ఛ సఖి ఎ మర్పైండీ (హింక్ర్రీ) నరోశిపం 
డుగులో రంగులాటదినము. 

ఏ రెల్లీ హ్రీ.'ఫ్రీ) వాస్తినాప్రమ 
క ఎ దిలీ (ప్రా సృదయవూాగ్వక మెన-మౌ 

“= నసిక మిన. 

(ఎ దల్యా (ప్రాపు నూకలం-నూ. 
ఖ్ ఎ దిలేర్ (పా వీరు డైన- ఛ్రర్యముగలః 

శంూరుైన_ దిట్టయెన న_సావాసముగల. 

త) -వెండ్లికూతు 



ల సచీల లం] ఓ 0 ఎ 

గిట్టకీనము తో, థెష్యముగా,సా సాసముతో. 
నీ రై త్ దిలేరీ (పా-త్రై) కౌ "ర్యము.. వీ్య్య 

సు -దిట్టతనము- ధేర్యము.సావాస శ. 

లా ఎ దలీళల్ (ఆ-(శ్రీ) (పసమాణము- దృ 

ప్టాంతము- కారణము | నే సా ఎ కర్నా 

య వాదించుట= ఆ మ్నేపించు. 

ఎదమ్ (పా-పు (పొణము-ఊపిరి-క్వాస 

మూ, శక్ తాంణ రకము, తు.ఖము, 

అవిరిపట్టుట_.కొంచచెము వెచ్చ పెట్టుట, "లేక 

ఉడక పెట్టుట మోసముంటక్కు ,ళస్ర్రుధా 
ర_మంతో )చ్భాటనము, స! ॥ టి 

ఉఊలట్నా (4) ఊపిరాడకపోవుటం-ఉక్కి 
రి బిక్కిరి యగుట శకళంఏ దమా 

దమ్ (పా) & జేతు. ణేంఎడ తెగభందం-వరు 

'సగాం జ్ గ్గ బీ ఛాజ్ (పా టక్క్లరిం 

'మో పరాం టియు ఉచ బఖుద్. (పా 

మౌసముగానున్న-సోరాడని- తిద్చపడిన- 
(మాన్నడీన. 0, ల శప భర్నా (ఊ్రజల 

యుట్నస్తోత్రుమువేయుట- న్నే హీతముజూ 

పుట్నపేమించుట ప్హైంయ్యుశ ఏ ఫుఖ్ ల్ 

(పు)ళమ్మగిల పెట్టినది _అవిరిపట్టినది. మాత 
వణ చల శ్ క 

"వెట్టిండినది. జ ॥ బీ ఖ్రూలొల్బ్ట 

(శ్ర)గోజు వచ్చుట- టే 014 ఏ 

చురానా.టూట్నా (పా వచ్చుట (4 

తోపిరిబికబట్టుట ఫు ఏ చథ్నా 

(రకా టి అరక కక్కు 
స ళ్ రూ ఈఏ సోడా ష్ 

ఊపిరివిముుచుబ., మె 7 చ ఖమ్ (పుఖడ్ల 

ముయొక్క_ ధారణము వంపును, బలపరా క 

ముగ ల.చాలా కాలము బతికిన కు చీ గ చీ 

దివా (ఫుసా అడి యా సలు ( పెట్టుట )” 

ఉపళా౦తి మూటలు, (లుం టీ జేనా_ 

(ఇ) * మ్యైగిల' పెట్టుట మో 'సముచేయుట్య 

పాంణమువిడుట్య మిక్కిలి ప్రేమించుట 

ఖద్దమువంచుట. (ప్ప ం (౬ త ఏ సాధ్నా 

(4) (పాజళాయాశుముచేయుట, బటల 

ఆ (| జ్ 

సన గమ్హీ ఈద్ ఇవే తీమాచ (ఫు 

చూరకత్సి రర ఎకగ్మా(ఉ) ఊదుట_ 

మం[తించుట, ఊన్ముగిల పెట్టుట. స 

కలా (ఫు) జలయం్యతరు - ఊ ద్దాటనము- 
నీరుతోడు అఆయరి(త్రము - చిమ్మనగొట్ట ము 

(4 (ట్ గా ఎ ఖానా (*) ఓర్చుకొనుక= 

| తాళుట; మోసపోవుట = ఊగక్రండుట 

(| 

(స +ఎ లేనా (ఊఉ అఅసట తీర్చుకొ 

నుట ఊపిరి సలుఫుకొనుట. ( శ్ ౦ంశఏ 

మార్నా (4) పో రకుట-ప గ్రైలుకొట్టుట' 

6 టా ౮6 &౦ నాక్మేఆనా (4) 
(పొణ ముక ౦ఠగతమగుట-_( పాణ మునిసుకో 

ట= తలపా9ణనము తోకక్రవచ్చుట 

ఎ దుమ్ (పా-శ్రి) తోక_తుద-ఫుచ్చమా 

కొసంకొన. | చుంఎ దార్ (పొ తో 

" కగల 1,6 1వంఎ తారా (ఫు 

తోకచుక్క 

డై [ఎ దమాగ్ (అ-ఫు మెదడు-మ స్తీమ్కం 

ము_తె లివి_బుద్ది,గర్వ్యము-నీ లం గు-అసహాం కా 

రము మనసు -_ స్మృతి _ స్మారకము. 

ం! టె ది ఎచార్ (ప్రాశర్విష్టి డిం 

దియా గే (పొ మెదడు సం॥.,ఆహాంకార 
ముగల్కసున్నిత్తమెన 

ముకుల్తు . | + ఏ దాల్ (ప్రా పద గాం 60 ఎ దమామ (పా,ప్రు భేర్నీదమారముం 



యహేగల 
ఢక్కా. 

_ప్తా గచ దుమ్ -వీ (పాత్ర) తోకచవారు- 

గుజ్జము తోకకైందినుండి తీయు పల్ల 
పుతాడు. 

౧౦ ఏరి ఎ దమ్దమ (ఆఅ-ప్రు దిన్నె-ళ త్కా 
లికఫు కోటదిబ్బ హ్ యుద్ధమప్పుడు కట్టిన 

అఆడకట . 
౪ రు 

| దమ్డీ (హి-త్ర్ర్రీ దమ్మిడి 

యంఎ దమక్ (పా-స్తీ్య్ నిగనిగ మెరపు- 
"కాంట్, 

దకుకా (హి-ఫ) “బృ -మిటు.గుట. [కం త (పా-పు “బ్బంమిట్ట-కుట్ట 

1 ఘం ల దమ్కడా (హి-పు కదురుయొక్క_ 
కొయ్య బిళ్ల . 

(కం ౮ దమళ్నా (హీ) తళతళ లాడుట=-మె 

రయుంటం 

టల ఏ దుక్కుల్ (ఆ-వ్హు చూడు. (ట్య ఏ 
(సం ల దమ్నూ (హ్ తలతలేలాడ్రుట. మెర 

యు ట-కళుక్కుుమనుట, 

కో ఎ దమవీ (అ) రక్రాధిక్యముగల 

రక పిత ముగల.రక సం॥, 

౧౦ ఏ దమ (పొ-ఫప్రు ఊబ్బపమ్యుకొలిమితి తి 
నీ రే వ స టు 

క ఏం ౮ దమిద (పా) విక సించుటు ఊదుట్స 

ఎదుగుట్టవూయుట,విచుట్ట్కు జదయించు 

త, ఎక్కుట. 

రి ఎగ అహ ఆ ళ్ ర దిన్. (వాపు దినము _పగలుం (వొద్దు- 

ము_|పారబము. ణా న్ "రౌల | ట్ధి | టి (6 అ బది 

(ఉ) నానాటిక్. దినదినము. రాను రాను 

"కానుకాను, కా ల ఢల్నా' (ఊఉ) 

పొంద్దువాలుట - పొరిద్దుకుంకుట, ఖం 

౮ ౩౧ ముండ్చా (+) (పొద్దు[కుంక్రుట. 

(యాల ం నికల్నా (+) ప్రొద్దుపొడు 
చుట. 

లిర్రిలి యేం తుచ 

(౮ దన్నా (హి-వ్లు దిట్ట మెవ_పెద్దం బలివ్ష 

మెన-నిర్భ య మైన- పెద్దల్మావేన బిళ్ల (వళ్లే 
౬ 6౬. ఊట పా ౮5 జి 

కోలయాటలాోనిషి. 

ఆటం దున్నాబ్ (హి లానెన_బలిసివ. 

రచి (౮౦ దనాదన్ (హిఎ్యక్రీ) పిసంగి మొ 

వానిధ్వని. గ్ర స! ఎక ఎ దనాదనీ 

శాలేల్ (ఫు) మదనకామతైలమా, 

౧ (ఎ దుంచాల (పాపు) తోక. వెనుకఖా 

గనము=- కటాకతుము (కంటి వెలుపలి కొలికి) 

పదడవయొక్క_ వెనుక భాగము, 

$ ఎ దుంబల్ జ _ 'పిదపుండ (లో ఎదుం (పా ఫు గడ్డ ద్రపుండు 

టీఏ దుంబ (వా-పు గొన (ఎదలుపాటి 
తో కగలది), 

యాత్ ఎ దేంత్' (హి-ఫ్ర్రు దంతము.చూడు. 

యో ఎం 
1 ఆం 1 ఏ దంతువా (హ్రీ పంద్లకోల, 

11౮ ఎ దంతేలా (ప్రా కోరలు లేక పెద్దదంక 
ములంగల (ఏనుగుపంది మొ!) 

ఎ దంద్ (పాంపు ప్రక్క_ఎముక్స పంటి 
కోల 

తఊఎ దరుంద్ (హీ-పు "వెద్దిడేంక - అల్లరి. 
లాల్లి-ద్ 'మ్మి-అన్యాయము.ఇ ష్మదవ రు- 

పీడనము. 

(6 13 ఎ దన్ దాన్ (పాొ-పుుదంఠే ము=పల్టు_ 

ఆలే! పన్లు (ము ల 133 చ మీకన్ జవాబ్ 

(ఫ్ర) కఠిసమైన (ఫక్యుత్తరమ్సు నిరుతరుని 
జేయుమాట,నోరుమూయించుమాట. 

అఎశీదుబ చన్హాన (పా-ఫు) ఆఅంపము “మెంుక్ష 

వానిపల్టు- కద్య్కూూ- 

౮ టమేాం దన్షనానా (హ్రీ ేడుక-గాపాడుట 

నిశ్చింత గాను) న్వేచ్చగాను ఉండుట, 
యి త ఎ దండవత్ (హి-స్తీ్య్స్ దండము_ 

. సాహ్రాంగము. 



[క ట్ర లీ0ఏ 

[6౮ందున్మా (హి-ఫు) గెంబఎగిరుబు. 

అపి ఎ దంగ్. (ప్రొ జిచ్చగొనిన, ఎటునుతో 

చని = మా9న్సడీన - అ చ్చెరువ౦ంద్రిక, 

( చిలక! ఎ హో నా (ఉఆచ్చెరువందుట" 

ఎటునుతో.వక యుండుట. 

[ఎడంగా (హి-పు దొమ్మి-పోరా టము_ 

జగదడము- :0ద గోళము, 

(5 ఎ దంగల్ (హి-పు) నరడీకాల- రం 

గము=సాముచోటు. 

జో ఎ చదంయా (హ్రీ జగడగొండింపో!ి5, 

దురాార్తడు-పలవ- 

$ ఖే ఏ దినొందా (ప్ర పగటిచీకటి వాడు, 

"పగలుశస్నులు పెౌగా కనుపించనీ వాడు. 

ట్ట ఏం దున్యా (ఆశ్ర) ఏ పప౦చము-జగత్తు- 

జనులు-లోకులు 'నఏషసాశము, శ్ | య ల 

జార్ (పొ అౌకిక్యడు- (పొపంచికుడు= 

క్ర) 1౮(ం దారీ (స్త్ర) లౌ కీకము= 

లౌక్యము- చాపంచికము- సంసారము. 

యాలో లతల ఏ దున్యవీ (ఆఅ) ఐహిక 

ము లౌకికము-పా శిపంచికము, 

( దో (హృిర్వి-రెండు, ట్ ఎ -అబా 

(పు)శెండునదుల మధ్య ప్రదేశము. జోలి 

అనీ (స్రీ బేడ (నాకను) శ్ర ర్ధ్టల 
బార (3) ఇఆండవమారు=మయరల. పట ప ల 

బదూ (పా) ముఖాముఖి. ఎదురుబడి.సము 

తేమ౦దు=- మోసము. టక్కు, ల క్ త 

పాయ (ఊఉ) ద్విపాది= మనిషి, గ్ర వ 

పట్ట (ప్రు అంగవ్యస్త్రము, ఊత్తరీయము= 

్రీలంక్త నీయము.కలగుడ్ద. యు ం 

పల్కా (ఫు ఒక కాఫురము; ఒకథ ౧గరఫు 

[ఎ ఏ 

రాయి ఖత ల పహార్ (ఫ్ర ెండుజా 

ముల్క (స్త్రీ) మధ్యాన్వ్న్హము. రణ వలి 

పహారియా (ఫు మధ్యాహ్నామప్పుడు ఫ్య 

ట్రినవాడు మధ్యావ్నామ లై $) క్ వ 

పా జ (పు మా౦0'ససములేని వంటశము 

(శెండువంతు ల ఈల్లిగడ్డలుగల వంటకము) 

తు ఎ పయ్కద్ (ఫ్ర మిధునరా ళ్ళి" 

క 6, ఎ తౌర (ఫు ర0ండుతంతు వులుగల 

వాద్యము-ద్వితంతి. క, ఏ తహీ(న్రీ9 ్సి 

ఇండుపొా 'ల=జమలి. ఒక తే చ టూక్ 

(హీ ఖండిత మైవం "తెగిన వే న. 

ఆనే 1 ఏవరయటే, ౮ టూక్ కాజవాబ్ 

(ఫు క వు యు ల 

బి్యా (స్త్రీ చూలింత, రండు ముం 

జీసేపనోనా (హి. కడుపుతోనుండుట-_ 

కా ల ఇార్ పోనా (ప్రా) సం 

దర్శనమగుట._ కలియుట _ ఎదుటబడుట_ 
ఆం-టిల్తు- (యం చిత్తా బుద్ధా- 

డిల (హి ద్వంద్వబుద్ధిగల-సంబేవాముగల, 

టీ స్టా (ల చంట్ (హ్రీ ఇమ్మడీ- "రండం 

తలు $, పత్యం థారా (హ్రీ పట్టా 

క త్రి _.రిండుపనులకత్సి._. -బీలినదిలేక తో రివ 

ర లీ రసా (ఫు కలపడఫు పొగాకు 

గా ౦ రంగ్ (స్త్రీ్రీమోసము-_టక్కుం 

(టు ఏ జానూ బెళ్చా(హి) 
"వెం కాళ్ళ వె (కూన్పండుటు.మోకరించుట 

రప ట్వు ౦ సార్ వోనా (ఊఉ బాణ 

ము ఇటునుండి అటుదూరి పోవుట, 

బోటం పాల (హి ెండేండ్ల.ద్వవార్షి 
క! న. సాహీ (స్నీఫీ శెండు 



(7) ఏఏ 

యాన 

శారులు పండుఖూమి, లమ తం సాఖ 

(ప్ర) పంగజకజ్జ- ల (స్ ం ఎ పాల(ఫు్రు 

ఉజపులి కౌాలంవ-- హామి ప ఎ పహప౦బ (పు 

ఎ నూతీ (హి) సోమచారము. (నా 

'జమిలిపోశుల (తోచేసి సిన) లాపాతు త 

తరొఫ సప్త్శష పరస్ప గ మోన-రెండుప రకల 

ఉారోయవ ఇల్మీ[శ్రన్వభాషి. ల4వ ష్ 

ఆంల (పు) పొత్తు- ఉమ్మడిసాత్తు- జంక 

ప౦భుత్యము.ం నాలు ఎ అమలీ (ఉ) 

త మ్ముడిదొరతెనము... అక౦ిమపరిపాలనము. 

(శ్ర వా 5 గ్రారగ్దా (1) సంకరమెన= 

యీ చ లత్తీ (స్రీ) పళువులం= వెనుకటి 

"రెండు కాళ్లు..ఎత్సిత న్ని నతేన్ను - (| కూ గ్ర నీ 

గాడా. (హి చూడు 136 ఏ అను 

పదము న్ వే లడా (హీ) "రండు పే 

ఉల పేరు. మల పరి -మీమి+ ఎ నుహ్హా 

మంజిల (ఫు) రెండంతస్తుల. క్ు తి 

మజనీ (ఇ) ద్వరకార్తయా, శో ట్ర చీ 

శాలీ (హ్రీ "రెంకుగుండ్లకు పాక్స్ సం 

వాత్తడ్ (హీ-పు) న చరవు. 

(1, ఏ దువా (హి-పు) దుగ -లెండు(పందెము) 

కెండుచుక్కూల అటచీటి 
1 ఏఏ దనా (ఆ- శ్రీ) జాధమాు- చికిర్సో- 

మందు. మ్మే 10 ఎ పేర్ య స చికి 

త్భాయోగ్యమెన కం యు! ఎ ఖాన 
(ప్రా వైద్యశాల.) ఏ1, ఎ దారూ 

ఫు వ 

య ఎ దవాశ్ (ఆ-స్తీ్ఫ్ సిరాబుడ్డి- 

స్బా డ్డి" 

నం త ఏ దవాదనీ(హీ “య్రీ్రీచ్వాదళి తిఖి 

ల99 

స కు ల నాను అ న నా డక న మ ము. 

కలారనరషునిలతలతనితితుసచతకదనానాతవంతతందాతకతాలం నాదాలు ణా ారదాఛాలావినయిాయతుయకాంలిఖానాన్యా. 

న 
ఉత పచ!ఏఎఎదవాదవివ్ (పాంస్త్రీ 

జ స్రర్ర్చ్సు పరుపలు-దడబడ-క్వరం సంభ 

మము. 

్ట 1, చీ వవ్యార్. (ఆఅ) తిరి డు, 

() 1, బీ ద్యా రా(హి-ప్రుద్వాగము-కలుఫు* 

క ఏ! (= ద్వాజ్ దహ్ (పా పన్నెండు. 

౮ ఎ దొవాల్ (పా-స్తీ్ఫి డవాలీ, 

తోలువారు_ ఆ౦ంకెవన్నెవారే, జ్ నీలీ |, లీ 

పా (3 'తెరవాటుదయ్యము. 

కుం దిపాకా (హీ-పు) అవ్నులప్కా 

గుట _ అవ్వునబడుట. లే! , త 

పీటా (శ) అప్పులకాప శసట-_ఆప్పునబడు 

ట-ఆసీకం పె అప్పులుమోఠరిపోయినుండుటు, 

జా ఎ దివాలీ (హే- శ్రీ ) దీపావళిపండుగ 

ర్న || వబ దివాల్యా (హి-స్తీ అప్పులకాఫు- 

అఫ్పువబడిననాడు 

గ | ఎ దవ'మ్ (అ-పు ఖా క్వ తత్యమ్ను 

కాళక్వతము గ. 

ే ఏ దచాయిర్ (ఆ-ఫు వృత్తృములం- 

(ఏ.ప. కళ్లు!) 
అవ్య దూబ్ (హా-స్త్రీీ ఒక విధ మెనగడ్డి, 

భంచి దూబర్ (హ్రి దుర్చ౪మెన_బక్కుని 

ది ౮ ఏ దూభ్గర్ (హి దుర్భరమా- 

కష్టముం 

డాంచి దూబే (హి-ఫు) ఒక జాతి బాన్కా 

ణాలు, 

యింత దూతీ (గా-పు) దూర. 

యత్ర ం ఏ దూతీ (హి-సీ్ఫీ దూతిక-కుంెన 

“౫ తెకాంటజెగం తె. 

(3, చ దుతియా (హీ) ద్వితీ య-రెండశ. 
శ్రా దూజ్ (హా-స్తీస్ విడియతిథ్సి రెండవ 



(దుల 

చః రు "*పిండాడినవాడు. 

దూ ఏ దూజొ (హ్రీ ₹0డవం 

న | ట్ ర్ 0 యమ ౮ దోఖ్ త్ (పా-స్త్కి కట్టు- 

కటట. 

న్న జాల 

మము ౦ దోభ్ఠ (పా) కుట్టిన కుట్టబడివు 

స్య్యూతము. 

చే దూద్ (పాం ప్రుపాగంఅవిర్పిక్వాసము, 

(ఎంఎ చూద్నా (హి నిరాకరించుట-కా 
దనుట _ వేదనుట్కు 

ఆదీ బత దూధ్ (హి-పుు దుగ్ధము_ పాల 
"తె? జాతి. జకాఆ యెద భాతీం 

(స్త్రీ ీరాన్నము వట ంవం, ఎ 
భాయి (ఫు ఒకదాడిపొలు(తాగిన వాడు, 
తనను పెంచిన చాది కొడుక్రు 

ఎటట ఎ దూధార్ (ప్ర చూడు టం 

(ప దూధీ (హి-స్తీ్ఫ్ స్త ళా. 
'పొలుగ అ; గంజి. 

టు చే ఏ . దూధియా (హ్రీపాల-వాలవంటి- 

“తెల్లని = తీరఫూరిక మెన = రసముగల_ 

గజం ' పర్ధర్ (ఫు బఅఖపఫు 

స. ఎ దూధ్యల్ (హి చూడు 

 ఆహీాబం 

క్ వ గూర్. (పా-స్తి) దూశము-_ద వె స్ట్ 

ఆకా వ శః ట్య న 
దూ రా మూరఫు ట్ బో ఏ3 చీ 

అంచేస్ (ప్రొ దూరాలో-చనగల_ దూర 

దర్శీయగు _ ఆలోచన పగ డెన, 

క = అంచేషీ. (పా-స్త్స్ఫి 

దూరా-+* చవ మ్. పం 

ఖ్] మ. 
దగ్గుఃయం తీమ్సు క. చే), చి దరాజ్ 

(ప్రా మినుల దవ్వెన ఆ అతిదూద మెన- 

235 (త. 
అానాణననననననిననినననననననన లు ినతుననననననంతలనననానాడాణంనితంలనకనననననననననను. 

నా త్ర చీ దస్త్ (పొ అన మ్యము_ 

దుర్ణభము_ ఆతిదూరము. 

ఎంచి జార్ (ఆ-పు) ప్రదత్నీణము= ఛమణ 

ము=పరివర రృనము-తి రుగుడు_ -మౌర్దము చర్య. 

గతి చర్వమానము అ ఆవర్తము-చుట్టు-_ 
నలయ,ము _ 2 శదవ _ "లేప ౨ కాలము. 

యుగ ము=అవ్ఫత్తి.చ టు (పక్కల-తారు 

మారు-మాలోొ -_ పర్యాయము. 

ఉట దోరా (హి-పు "పెద్దనంప, 

౮ 1 ఏద డారాన్ (అ-ఫు)ు కాలము- 

మార్పు - (భమణము - తికుగునది= 

శాల | వచి ఎవి సర్ (స్తుేలదిమ్ము, 

తలతిరుగుట. * 

హ్రాం దోరుఖీ (పా-స్తీ్ఫీ ఒక విధమైన 

వల్లకి , 

ర్య క్ ఎ జొర (ఆ-పు పరిిరిమనిముప0చా 

సరు -తిరుగు డదు=ఎసంవావము, 

కు క్ ల జ్సార్రీ య. బుట్ట-తట్ట. 

కుఎశఏి దూరీ (పా-స్న్ర్రి దూరము, 

ఫఫఎ దౌడ్ (హింస్త్రీ్ఫ్ పయగుం ఉరుక్రుడు; 
(పయత్నము- = ఆఅందుపెౌటు, అవత స 

ధూష్ (స్త్ర) చూడు ముస య. 

(సే ఫం దౌాడా (పా-ంపు 'తెరవాటు గాడు 

(తోవళ్లుకొట్రు గుజ్జ పురౌతు-_ సంజేళ 

టు శ్ ర్ూ, వీ /ర్ల్ 

డుుపిత! ఫం 

జ్! 7? ఫం జాణాక (హా-ఫు) వే? ముగపకు 

కం క ర 

వ్ | సప్త జాడానా (హి: పరుగెత్తించుకి వ 

పంపుట-త్వర పెట్టుట 

టఫ్ ఎ దౌణ్వ్హ (హ్రీ పరుగెత్తుట- వైబడు 



యం ష్య లన న... 

యాట- 'సరియాట, గార్హమి కి ఏ దోషీన (వా) నిన్న రాతి 9ట్సిభుజ 
ముుమిద మో సికొని పోయెొడు. 

ఏ0దోజ్ (పావు కుట్టువాడు,, 
2 ఏదోగ్ పాఎ-పు) చ -మజ్లోగం 

(లా మాశతీరము డే స్వ య "న్ 
లో 

ద్రం దోహ (ప్రాకక శం... | త వ మ 
పొపిష్షి 

(్రైాఫీ ఎ శా (హి-పు) దోప ము,తప్పు- 

యజ శే బి దోస్త్ (పా-ఫు) ము 2 న్న 

హీతుడు-పీయుడు., ్ట్రి 1 ఏ యిణలి ట్స లం 

దార్ (ఫు చెలికాడు, త్తం యి యజటర్సేత 

చారీ ( స్రీ) చెలిమి=సే స్నేహము, 

బయ 1 జిం దోస్తాన (పా-పునే స్నిహవూర్వక 

మెన- ల 

ర. గృమైన. 
యి ఎ దూక్ (పా-పు) కదురు 

కో ౮ దూశాన్ (పా-స్తీ)) ఇ మడీగ- ఆంగడీ 

6టఫ్లై న్ ఏ బథా నా(ఊ)అంగడీమూ 

యుట, ఏ టురక్లిం చార్ (ప్రా 

అంగడివాడు. ర కరా 

ప్రా ఆంగడి "పెట్టుట 

భ3౨ దోఖ్ (హి- పు) చూడు (జిం 

యభ్ర$ఎ దోఖ్బా (ప్రొ చూడు (సం 
ఆటనే చ . చ్ కోరే * 
గ (క్రజి ఏ దోగాన (పాంపు చూడు _1 (క్రు 
శ్ సేజ్ దూలారద్ (హ- ఫ్సు చూడు టే 

యప ౮ బౌలక్ (అ-స్తీసి తభ. జ్టాం 

ఆకే లి దోస్తీ (పా-్రై శ్ర) న్నేహసము- 

చెలిమి _మైతి, 

య్రూా3౦- టుట్స దూసా9= దూసీ9-_ 

(హ్రీ ఇ0దవ- ఇతరము -అన్యము- జోడు- 

జు హ్ ౦ క రను. ఓడని | సితే దోమీజ (పాంస్ర్ర) కన్యంగారి య3ఎ గ్ 6 (హిలై ఎ న 

జత-సమానము. సాటి_తోడు, 

(్ర (శ్ర చ టమ (హృ పునరావృత్తి గ్య్భము- రాజ్యము= అద్భష్ట్రముం 'సంపఫద-_ 

వేయుట. మురలచేయుట. లక్షీ ్ మ-సంతానముంపసాదము-గ ణము 
ళ జొ ఖా స అలీ మ. (పాావోవళూరోపించుట. పదయ ఖై ఖాన (పు హర్మ్యమా- 

ల్ వ. గొప్పవారి నివాసము = మై ఎరీశ్రం 
యో సిం (౯) దోషి తప్పిదస్థుడు. మంద్ (ప్రా (దవ్య వంతుడు సంపన్నుు 

పా - మందీ(స్తీ భా గ్యవంకత్వము.'సంపన్ను లే- 

ని శి చీ దోప ల్ పొా_పఫ్రు కుందడుగడ_ ట్ పం హాయ 

ం కే మా ల్ ఉం న ల ్య్ మ య 

లలో న్ (వాంస0) చూడం ఆ $ త దోష౦బ (న సోను వారము తోలే ఫి ఎ చూకాయీ (హస్త) చూడు - 
త్రనమ స్ దోషీజ్ (పాంత్రీ) కన్యా గ షీ ల 

య శస ౫ దువమ్ (ప్రా ష్యెతియము- పవ 



మధ్యమము, 

ల దూన్ (అ) తుచ్చమూనీచము, 

ల చౌొన్ (పా-సీ్స ఆతిదావాను- 

ఆల 

(€/ ప్ర 

రక 
అత్యుప్పము- కార్చిచ్చు, 

ల్ జత దూనా (హ్రీ ఇమ్మడి-జమిలి. రండ ౧ 

తలు-లటెం పుం ద్వెగు ము, 

ట్రప్ దవ్నైా (హి-ఫు) దొన్నె చనా దొప్ప- 

| ఫ్రం రప ఎ మర్వా (పు) దవనము. మరు 

వముం 

, స్ షం దోంగ్రా(హి-ప్రుుజడివాన- పెద్ద వాన 

సరో శల దోనో (హ్రారెండును- ఇభ యులు. 

( ఎ దోహా (సాపు) ఇందు పొదముల పద్య 

ము= ద్విపద. 

గ / ష్ దోహాజో (హీ-ఫుు పునర్వివా 

నూను చేసికొ నిన. 

గ దో క్యఇన్సీ ఇ -వెంటు-ళర తో ం హాయా(హా ష్ష్ 

జాను _- న్యాయముకోరుట- వ్యా జ్యెము, 

ఒట్టు- మనవి-ఇా టింపు-క్ం డెము-నేరము 

(రీ (ర ో 70 0 తిహాయీకర్నా 

(హ్రీ పలుమారు మొర పెట్టుకొనుటు, 

ఎయ్ ం ఏ దోవాద్. (హి-పు బెకలు గొంత 

మ్మ కోరికలు 

ధాం చి దోహర్. (హి-పు జమిలిబట్ట-దుష్ప 

ట్వి "ర0డుకారులు పండుభూమి - ఏటి 

ఆడుగుళ్లూ మి. 

అ= 

న. దో వో (హి జ మిలి- లెండుపొరలు 

గెల-ళరుటేన- ఆండింతల- లావెన- బలిసీన; 

ద్విపద 

(టా ౨ ఎదో(వానా(హీి) బేన్నినెన రెండవసారి 

కేయుట్స మవళత వేయంట- ఇనుమడించుట, 

మరలచెప్పుట్క అవర్షించుట్క, పాం క పా 

ఠముచదువుట-ప్రసావించుట,జో డించుట. 

లర 

ళా దో వోవ్ (హి-పుపునరావి, 

'రెండవమారు చేయుట, 

(ఎం. దోహ్నా (హ్రి పాలుపితుకుట. 
యక్ శల దోహ్నీ (హి-స్త్రి పాలుపిండు 

వంబు మొ", 

(వి ల దోహీయా (హి-ప్రు పొలుపిండు 

వాడు, 

జ థల దోయమ్ (పా డ్వితీయము-'ర0డవ-_ 

తరువాతి-యధ్యమ మైన, 

5 ఎ దెన్ (ఫ్రా ఇచ్చువాడు ఇచ్చెడు చా 
యక్షము (నృత్తియందు 

క0౮ దెనా (పా-పు) పల్లె--గా”మము. 

కం దహ్ (పా-పు పది- _క్రుకఎఏ యక్ 

పు దశాంశము.పదియనప్తా ౫ పన్ను) 

క౮ం దహ్ (పా-ఫు) లో తెనసీరు-పా తాళ్ ము, 

క్ ఎదహా (పా-పు) మొహాజ్జ మునెలమొక్క_ 

“వెంంచటి పపిదినములం, తెలివి, 

(౮ దవా (పా-పు దాది - పాలిచ్చునది- 

త (క) (య ఏ -భాయా (ఫు) చూడు- 

తో (లి చే 
॥్ (సం ధాబా (హి-పు దద్దరము = మంటి 

మిరె, 

జయ్ ధాప్, (హి-న్త్ర్సీ ఒకపరుగు= 

(దూరమ్సు. 

(సృ[యిం ధాప్నా (హ్రి నిడుట - తృప్తి 

పడుట. రోయుటం- విసుకుట, 

యి (టెం ధాత్ (హింస్తీ్ఫీ ధాతువు లో 
వాము కుక్షము_పీర్యము. 

యుటి ౮ దెవోజ్ (ఫ్ర) పళ్లైలు పా్రింక 

ము...దేశముం (ఎవ బ్ర) 

3 (ఏం దివోతీ (హి (గామాణమైన= 

మోటు, 
వ్ 



(8) ఎ 

శ్ ఉజఏ ధార్ (హి-త్ర్రీ) ధార; అంచు_పదు 
ను ప్రవాహాము=నీటిధార్వ గీత, [లును 

|, (్స చఎథెగా (హీ- (క్రి) (వవాహము=కా 

(0 ఏట థారన్ (హి-పు) ధరించుట- ఛా 

రణము-పట్టుట 

() ఎ ధార్నా (హీ ధరించుట పోయు 

తు వినుట-సహించుట-ధారకట్టుట, 

ఆ) టెం కారీ (హిం్రీ) గీత_చార. 

సిఎ ధాడ్ (హింధ్త్రీ) జటి-గుంపుందొంగ 
లచట్టము-త్వగ. ఆతురము, ఆలళ్యము; ఆరఫు 

బొబ్బ( [43 (3 త-మార్నా(హిదొంగ 
అంకొటుట_దోపీ డి చేయుట. [ట్రుట 

ఈ వ్ 

67 6టఎ ధాడ్నా (హ్రి అరచుటంబొబ్బపె 
అల (థం ధాక్ (హి-శ్రీ) (ప్రఖ్యాతి-ఆడంబ| ౨ 

రము=ఛయతు- బెగడు,చింత, టకు, 

((₹టఎధాగా(హీ-వు) దారము= నూలుపోగు. 
| (౧ ఎ ధాక్ (హి-ఫ్రు ధామము-నివాసము, 

(0(ఏఎ ధామా (హీ-పు) పేపబుట్ట-పే ముల 

తో అల్లినది. 

గ్రచి [ఎ ధామన్. (హి-పు) కాక్ వెదురు 

పికపామ్యు ఒకగడ్డి, 

ఆలి (టఎ ధామ్నా (హిం్యక్త్రీ) వరము_నా 
ఫే ను=ధమన్వి 

౮ గ ఎధాన్ (హైంపు )వరి-వడ్డు-_ త అటి 1 

ఎపాన్ (ప్రా అలిపరపలచని-వోమర్ మైన 

అదీఎ చవాన్ (పా-ప్రు నోరుముఖభాగ 
ము-పగుల్యు కన్న ము-రంధ)9మొ. 

6 ఎ ఛానా (హ్రీపమ 7త్తుటఫూబజించుట" 

థ్ ఎఎ దుహానా (హి పొలుపిండిం చుట. 

(2 ఎ దవానా (హి) పారించుట-కాల్చుట. 

లయ (టం ధాందల్ (హి-త్రీ) జగడము 
ద్"మ్మి; 'మోసము-టక్క. 

యాడ ఎ 

ట్ పటు ం ధాండ్లీ(హ్రిజగ "డాలమారిపోకిగి 

(గ్ర [ఏం ధాల్ (హి-(్రీమాటు-తీత్షత_ 
కారమా-దగ్గు. షై 

(టిఎం ఛాంసా 1. గజ్జముదగస్టక. 
తో (్స్స్ బి ధాంసీ (పాత్ర) గుజ్తపుదక్తు, 

ఆకుఎటైఎ ధానుక్ (హా. పు ఏలం కొడు 

వెంచువాడు. 

పు ఎ థఛాలర్ (హీ=పు ఒలైైరవాడు. 

(టెం దహా-దవోన (పా-పు) మూతి-ముఖి 
భాగము; క-లేపుఇనుపకాడ్య జలడారింనదీ 
ముఖము. 

బట (ఏ టీ ధానీ (స్- 

వడ్డగింజవ న్నె- 

( (స త ఛానా(హీ=పు దండయాత)_ చాడీ 

(వెడలు ట్ఫ ముడి - “కె వియఃటంఎ పరు7త్తుట 

-పెబడుట_ తాక్షుదల; ఇఓ కవ చెట్టు. 

1 వ్వ ఎ ధావ్ డా(హీ-ప్రు జాదిమగడు, 

లూ టంధాన్నా (హ్రీ పెకి కరుకుట్టు వూ 
జించుట-పరూత్తుట. | అల్లరి 

ర్ క 
(టై) ఓక వధ మైనవడ్డుం 

6 ఎ ధావ్(హి-్య్త్ర్రీఆర పు, బొబ్బ, కేకం 

మయిఎధాయే (హి- శ్రీ) పాలదొదె- శప 

మాత. 

సట ఎ దహాయిా (హాం 

లబాసన్యూ దశకము. 

యజ్యటెం దొవాయీ(హీ- స్త్రీ మాదక 

లభేట యి ఛాయేణయాయ్/(హిక్రీ్ఫి 
పిరంగి లోనగు వానిధ్వనిపరంప పర్శ 

క్ ఎ ధబ్చా (హీ- ఫప్రుమరక_మెచ్న సృృగురుత్కు 

దోప,ము_8 ఖ్ ౦కము-తప్పు. [నష్టము 

(సం ధప్పా (హీ-ప్రు చరపు-దెబ్బ-పెట్టా; 
లం ధత్ పాత్రం దురభ్యాసము=డూ 

చేకము-మదము-మత్వు ఏనుగుతోలుధ్వ 
ని ధిశ్కా. రము. 

్సె చవదులు=ఎపదు 



ట్య ఏ ఏతి3 సం 
ఎ ధతా (పా-ఫు) ధిక్కారిము, 

స్ ంకంటి ఎ ధుత్కార్నా (హ్ ధిక్కారించు 

ట- వెడలగొట్టుట, రము, 

1) ఉట ఏ ధతూరా(హింఫ్రుఉ మెత్త; ధత్తూ 
(ఎట ఎ ధత్యా (హీ-పు వాడుక ౧లవాడు= 

దురభ్యాసముగల, 

ఎ థజ్. (పాళ్ళప్త్ర్రే) ఆ కారము-రూపము-= 
ఏ -చెఖరింకీవి= తెరగు -రీతి. జౌలు. 

(సిఎ ధజా (పా-పు ధ్వజవ(ప్ర్రము;పీలిక_ 
-వీలిక*/గరూపము. 

వడి ఏ ధళ్జే హి-ఢ్రీ) బట్టపీలిక-కాకిత 

పుచీలిక-చిం పు- బెక -బద్ద 

(11 లయనాడ ధజ్జియా౧ఉడానా (హీ 

తుక్కు. లు లేపుట=కఠినముగ శిత్సీంచుట-ఆవ 

మాలించుట=-కలనంపులువేయు టిం 

నయతి ఎ థధజీలా (హి) వస్తా 9లంకారముగ 

ల- వెఖరీగల-రీవిగ లంజెలుగలం- పొంకముగ 

ల-ళందమెన., 
(ద్ధుపిఎ ధచ్కా. (హి-ప్ర) ఆదరు-నూకు- 

(దొ బ్బంతాకు-పోటు.మ్టుందెబ్బఫనన్టమ | 

శాకడు= 

టయ్దైది ఎ ధచన్నా (హ్రీ అదరుట-తొలగు 
శఈ_.కదలు ట= దెబ్బత గులంటు, 

సు ఎవిఎ* టు ఉడి ఏ థధానా-ధధక్నా 

(పా) వెలుగుట_మండుట. 

ఎ దస్రా (ఆ-పు కాలము*- అభాగముంరీత్రిం 
ప్రపం చరు3చా ర్యాకముఅద్భృవ్వము- వేళ 
యుగ ము-కష మ్ఫ్కకీడు, జాలా కాలమా. 

ఎ భర్. (పా-ప్తు ఆరంభము మొదలు; 
.  అంతు*తుద- మేర. [రేఖృధృవముం 

క ఏదెచ ధురా (ప్రా-ప్ర) ఇరునుళూ))నుఖధువ 

(్్ ఎ ధుజ్టా (హింప్ర్రు బట్టపీలిక-చీలిః. 

!,2ఏ ధిరా (హి-ఫు) సమాధి- మందిరమ_ 

మచము, ధిలాజా 

భ్ దం ధిరాజ్ (హి-పు చక్రవర్తి =అ 

0౮1 ,స ఎ ధిరానా (హి. బెదరించుటం 

౫ దైంచుటం 

(1 ఫాటి ధరానా (హి) అఆహపుపడియంండుట = 

ఆచ్చుకో నిరదరండుట-_ పట్టుకొనబడుట- 

కట్టుబడుట-ఆ చ్చుకొనున ట్లు జే యుట.. స్వా 

ధీనపరచుట పట్రించుటు, 'పెట్రించుట. 

న క 610 

ఆ ఎ భర్తీ (హి-్రీ) ధృతింభూమి. 
(సడి తమ్ ఎ ధర్ ధరుక్నా (హీీ రివ్వున 

వచ్చుట, ష్ 

్రర్యుదిత ధిర్ కార్ (హింప్రు ధిక్కారముం 
త్ర ఎ ధరమ్ (హి-పు)ు ధర్మము-నుతము: 

ప. నా కాజ్ (పుధర్మ కార్యము 

ప్రి ఏ (ర్చి ధర్య్రధర్మీ (హింస్త్రీ) 
ఒటుసత్తెములు- పి మాగణామా- ఒడంబడిక - 

[మైన 

ఆని చ థరీీ (ప్రా ధర్మనిష్ట గల-ధర్మనిన్థ 

లం ధరన్ (హి-త్రీ) ధరణి-గర్భాశయ 

ము. =బొడ్డుం=నాఖి-'స్వరముయొక్క_ ఆరోనా 

ఆకావ రోహణమను 

చ థి 

ట్ర ఫలి ధర్మా (హి) పెబ్టుట-ఉంచుట-స్వా 
ధీనము చేయుట- అప్పగిం చుట-పట్టుక న ట. 

ఆభో జనముకూర్చుండుట= బరాతిముకూ 
ర్ప్చుండూు తి 

(పు ఎ ర టీ ధర్నా టేనా (హీిఆఅప్పుదండీం: 

చుట. జే లేవ శ్రనుటు 

గ్ 1 ఏంది ఎ ధర్వానా (హి వ్యాజ్యెమువే 

యుటం-చూడు ఏ (స్వార్థకము) 

య్య త - వ్వేశ్రత ధర్వత్ -డ్ (హిం) 
అప్పగింత పెట్టిన లేక స్వాధీనపర చినవశ్వ వం 

ఒక నివద్ద 3 0చినద్తి ఆడుమానము, 



టం ఎ త్00 అత్రి ఎ 

శే వ ఛి ధరోశా (హీ-ఫప్రు మారు మనుము-= నూ ఎ ధుస్సా (పా-పు కాకర రకరకా 

పునర్నివాహము 

య ఎ ధురీ (పా-క్రి) బండీ ఇరుసు 

౮ టం ధర్యానా (హి దుమ్యూరల్లుటం 
పెరుగుట, గడు 

ఠి అ న 
(ష్ట్లూ ర్ టి ధరీబా(హి-పు) హరు మనును వు 

నాస్టికుడుం 

ఫ్ ఎ ధడ్ (పా-ఫ 'ేవాము=అఆవయ వములు 

కాకతక్కి నదేహభాగము-తుండెముమధ్య 

“కొయ ము-పడికట్టు, 

1 సజ్టఎ ధడా (హి-పు పడికట్టు-క తమీ-పకు, 
ము=తెగ-సమాజము-గసంపు; పాసంగము. 

( 1 ఎ థడాకా (హీ-పు) ను భేలనుచప్పు 

6 (శం ధసానా (హా) దిగబడ జేయుట... 

(గుచ్చుట-కూసుట_(క్రక్కు_ట-నిం ఫుటుం 

ప కళ వ -డ్ర టడం సాన్ (హింళ్రు 
ధసాన్ (హీ-ఫు-స్తీర్సీ అడుసు నేలజదినజ 
డుచోటు-భూమిఫ్రండుం 

(డ్యూ ఎ ధసక్నా (హ్రీ దిగబడుట-కూలజ 
డుట్తజూాలతుట, 

గ్రాజ్తఏ ధసన్ (హి-స్త్రీచూడు , క్రిం 
(సత్రం ధస్నా (హి) దిగ బడుటం-చిక్కుట. 

చొరుట=ఆఅణగసట=ఎదూరుట. 

16 ఏ ధవాసేరా (హి-ఫ్రు దడియముం 
పది 'శేర్లఎత్తు, (రమాం 

డు_చటాలుమను చప్పుడు తుషప్రాకులచప్పు | (శ ఏ దన మ్ (ఆ-ప్సు అచ్చెరువు..ఆద్భు 
దు-పటాఖుమను-చప్పుడు-విసురుడు _ వేగ | నిత్య ఎ దిపామ్ (పాం స్త్రీ ఈవిందానమః, 
ము-దిటఫు _ శ "ర్యమా. 

గ 1 4 ఎ ధడామ్ (పా-ఆయ్రీదళాలనుధ్వనిం 

గు భాలుననుథ్వని,నీళ్ళలోపడుచప్పుడు, 

సం ఫ్య కడ్ ధడ్ (హి- క్రీ) కటకటనమ 

నుచష్పుడు_.మంటలచప్పుడు, 

(ర థం -య్ళె్యఏ ధడక్=ఎధడ్కా (హి- స్రీ 
-_పు గుంజెదడ.బుగులు-_ళ యము, 

రూ ఎ ధడక్నా (హ్స్ దడపుట్టుటం-కొట్లు 

కొనుట. వెలగుట. బెంగపడుట, 

లేసి చి ధడల్లా (హీ-పు) గుం పుఎసమాజము_ 

చూడు ర్ చి 

| ఎంగ చ ధడ్వా (హి-పు ఒకపిట్ట. 

ఆ 4 ధడీ (హ- న్తీ రృదడియము ఐదు కేర్ష 

ఎత్తు; ౭0డువీ కెలక రఆంచు దాచిసకళ్టు 

ు మిస చీ దహ్వ.త్ (ఆస్తీ) ఛయముఎ 

బుగులు-ఖీతి- న్ ( తః | క | ఛు ట్య చీ 

_అంగేజో నాక్ (పొ భయంళమైన-ఫూణ్ 

రమైన కప యిమ్యచాయ (ప్రొ ళ 
యా(క్రాంతు టౌన-దదరి ల్లి=-ఛభయపడిన, 

ఇ... ర 

నా ఎ దెహ్కాన్ (వా-ప్రుగా9ిమోణుడు. 

కాపు __ ప ల్పిీటూరివాడు చూటువాడు 

కాపువాడు 

్ర (గ్య ఎ బెహూకానీ (పా (గామాణ మైన 

ఆ నాగరిక మెన- మోటు-ప ల్రిటూరివాడు. 

"ర! (ష్య చ జస్కానియడ్ (పాత్ర) 

-గా*మిణతే-అనాగ రికళ_మోటుత్ సము, 

ఎ ధవాక్ (పాం త్ర) మండుట-ముంట్యు 

ఏ. ధన్ (హి-ఫు ఇనుకదిబ్బం కోట | య్య ఎ ధక్ (హి-క్ర్రీ) పేక-ఈవి (ప్ర) 
కొరడు; మట్టిదిన్నె, ఆన్పెరువు.టిచ్చ=గం 'డేరుల్లుమనుట. అదర్కు 



అ ఏ 

యఆ43 ధిక్ (హొ ధిక్కా.రిము-ధిక్ _-ఛీళొ 

తంత. 
శ్చ 

కం ధక్కా (హి-పు) శఆాకుడు.ళాకు 

దల-(దొబ్బు-వోటు;నష్టము;ఆపత్తు - పెట్టు 

= దెబ్బ్యశఘాతము-అద ఈ నెట్టు-%0ద ముం 

ెంటింపు-నూకుడ్కు.తో పు క్యు ఏం 
కష ఉయ్య ఎ-పీల్ (స్త్రీ ధక్కమ్- (ఫు) 
నమ్ముర్దనము_జన సమ్మిర్దనము- ఒత్సె డి ఒత్త 

డు_ళుముస్చలాటు..[తఈో పుడు-దొబ్బుడు- 

శి తి న్ా (టం [క ఎాటేనా(హిినూక పెట్టుకు-దొ0) 

బ్బట, గెంటించుట-నెట్టుట 

(క్క లీ దహాళా నా (హీ 1 ౪" ల్బుట-మ౦ంట పె 

ట్లుట- నాశనము కేయుట--పశ్చా త్తాపముక 

లంగ జేయుట-వ్యసన పెట్టుట, 

(కయ్యం ధుక్ ధుకానా(హ్రి దదడపుట్టుటం- 

తటకటలాడుట_$ొ ట్వ కొనుట- ముండుటం=._ 

"వలంగుటు, 

యశ ఉరగ్రం ధుక్ధుకీ(హి-సీ సృొగుం డెదడ- 
వ్యాకులము-చింత;ఒక భూ ప.ణము. 

సర్ధ స్య ఏ ధుకడ్ పుకడ్ (ప్రాస్తీదడ-కల్లడ 
ము-అదరూతొ(టు, తత్తర-సంభి 9మము_ 

జంకు 
తాళ ఏ ధుక్డీ (హింస్తీ్ఫీ సంచి. తిత్తి, 
(ర్య ౮ దవాశ్నా(హీి కాలుట-మండుట-నా 

శనమగుట._పళ్చాతాపపడుట-చింకించుట. 

లీహ4 ఎ ధశేల్ (హా-పు (తోఫు-నూక్ష- 

70టింపు-దెబ్బ- ఆౌకుడు, 

పం | ధకేల్మా (పా)నూకుట-”ంటించు 

ట-తోయుట-దొొబ్బుట- వెట్టుట. 

వ 
యువపొాడ.- ఠి 

801 ర్ూ 

(ష్య ర్క ఏ ధన్ ధగానా (హి) ధగధగ మెర 
యుట=తళ కళ లాడుట 

సు చా (ర్య ధర్హా-ధగడ్ (హీ-పు్రుమిండడు 

మింద గాడు మగ డు, [మి డగ, 

“ ఎధగడ్ చాజ్ (పి-స్తీ మిండ మారి. 
(బిర్య ఏ ధనగోల్నా (ప్రా పొగలుటంపొర 

లాడుట. [డోలు 

గ ఎ దుహుల్ (పా-పు) తుడుము_డంక = 

ల్యే ఎ దపా (ప్రాంప్రు పడియ వపంకి (చీటి) 

[గా ఎ దహానా (హి బెదరించుట-భయసె 

టుట-ర్యుడిపించుట-శణకించుట జా జ 

లాడించుట 

టగా ఎ ధులానా (హ్ శతికించుట. (కూలి, 

గ థ్ మ జ్ త ధభులాయీా (హిస్త్రి బట్రలుకతికీన 

న్ా దనాల్నాా (ప్రొ రుడీయుట-బుగ అహ 

డుటంగ జ బలాడట.కణుకల).క పించు 

టృఆదరుట, 

(1శ్రం భుల్వానా (హి) ఉతికించుట, 

త దెహ్లీ (పా స్తీ్య కడప-కాసిగుక దప 
=డిలీపటుణము. ్రము- డ్యాము. 

౧౧ అం స్స ॥ 

(| ళో వ్ 15 
తత లీ (పా-స్త్ర) కడపంగుమ్ము 

యళ జ వి ఎదీ ణ్ 

య్రోలేహ4 ఎద్నులెద(హి-స్తి) మాక్యుల్లసి0ం 
ఎ దవామ్ (ప్రొ దశమము_పదడియవ (డు 

ఎ ధమ్(హీస్తీ) కమ్మను కట్టకు... పడినచప్పూ 
న ఫ్ గా 

తగసా ఊ4 3 ధమాచాక్టీ (హి-స్సీ) వన్పి 
గంతులు=దొమి్యి*ఆల్లరి-లాల్లి- గందగోళ 

ము+ ఆల్లక ల్లోలముం 

ఏ (త్ర భధమాధమ్ (ప్రా దడదడమనుచ 
ప్పృడు=ధ ముగుధ న్మునుచప్వుడుం 

(ట్య ధతూకా (హి-ఫు) తుపాకి.నోడపడి 
నచపష్పుడు- తుష్తాకిశప్పుడు--ధమ్మునుచప్పు 

డు=చటాలుమనుచప్పుడ్తు, , 



ల ఎ తై03ి గ శ్ర 
నమన ప నట 
ంశ4త ధక్యూల్ (హి-స్తీ్య్సి ోలీపాట; | ఎన్న (ఎ ధశావేట్ (సాంప్ర) కోటీశ్వ 

జకళరాగము; కుప్ప గంతు అం- అల్లక ల్లోలము. 

కూ పశిడ్ర ఏ ధమ్థమానా(హీీ దబ్బుదబ్బని 

చప్పుడుకేయుట- భూమి పైళొట్టిన దప్పుడం. 

వకూ ఎ ధనుక్ (పా- స్ట్రదబదబ-తలదిమ్ము 

పట్టుచప్పుడు, అదరు=ంసలుఫు-తీపు. 

కం ధమ్కా (హీంపు గడ్డింపు-రయుడిపిం 
ఫు- బెదర=దబ బ్బనుచ చప్పుడు. 

యూ ఎ థంనానా (ప్రి బెదకించుట- గద్టిం 

చుట_రులిపించుటం 

ర్స్ 6 
టి యూ ధంకావాట్ (హీ -స్ప్ఫ్ర బెదరిం 

పు-రుళిపింఫు పు-గడ్దింపు. 

(4 ఎ ధమనక్నా (హీ) ఆదరుట-సలుపుట- 

పొడుచుట.తటాలునపో వుట 

కోర ఎ ధంకీ (హి- స్త్రీ బెదరింపుంయుకు 
పు-గడ్షింపు, 

రగ ఏ ధమాకా (హా-పు పోటుంగ్రుద్దు 

మతం ఎ-టీశ్య ఏ ధుమ్లా-ధుమైలా (హి మను 
వైన-మందమెన- మ బ్బెన-అొప్పష్ట మెన, 

ఉన ధన్ (హి-పు) ధనుస్సు= వింటిప్రోవు. 

శల రున్ (పా=సీఫీ స్వరము;గాలి;ి ధ్యాన 

మ్యులహరీ ఇచ్చ; వాడుక; ఎముకలనొప్పి. 

౧4 ఎ ధన్ (హి-పు ధనము-ధాన్యమ్యు 
ధన్యుడు, 

తూచే దహాన్ (పా-ప్రు ముఖము=నోరు 

(్య్రఎ ధున్న్నా (హ్రీ ఏకట-పింజుట్కమొత్తు 
టం లెస్సాగాక్ ట్రుట. 

(ఎ దహ్నో (పా) కాలుటామండుట, 
ళ్ 

(సఏ వవ్నో (ప్రొ చూడు (టం 
శ న త్త స్ట 

(సం ధువస్టి (హ్రి చూడు యు 

చత (సం ధనా'సరీ (హి-స్తీ స కాగ భేద 

రుడు-దండివ_ర్ర్తకుడు-దండీవాడు. 

న. థనత్తర్- (హీ-పు ధన్వంతరి.ధనవం 

తుడ్సుుందండివాడు. 

ఉ[జిల ధుంద్ (హీ-ప్రు మసుక్షు-మబ్బు- చీక 

టి_ఆ'సస ఏ ప్రత-మిసిమింతలు_౫హాదడమంచు. 

పస టీ జం. (హి-పు) ఉద్యో ఛము-_కొలం 

వు-పవి_ వ్యవహారము-వృత్తి -వాస్త్రపార ముం 

సీటుపై ఏ థుంధ్రా (హి -వీకటిగానున షామస 

కెనంనబ్బైవ-అస్పష్టమెన- కాంతి లేని=-పీ 

కటి-గానున్న _.మలిన మెన= లఖీ లేపే తా 

పన్ (హీ) మసుకు-మబ్బు- =-వీకటి-ఆ స్ప్ష్య 

నత్*-మిసీిమింతలు, 

అవసక్షిం థనుక్ (హి-ప్తుధనున్సు-విల్ల ఇంచి 
థనుస్సు-సన్న సరెగ్గోటులేక అంచు. [అము 

హ్ బళ చ ధన్ కటీ (హ-న్సీ 9) వరికోత కా 
ఆనీ 64 ఎ ఛన్ కుట్ (హి -స్తీర్సి వదుకంచు 

దోకలి, 

సగం ధన్ కర్ (పా-స్పీసృొవరిపండు భూమి, 
య్య ధునక్నా (హి చూడు (స్య 
జ ం భున్ీ (హీ- స్త్రి పీంజనము-పింజా 

రివాడ-దూదెఏకుటక్రు ఆపయోగించుపాధ. 
నము=పి౦ంజారివిల్లు (తాళింపు, 

మ్మం ధుశ్రార్ (హింపు్రుతిరగబోతంపోష్ట,. 
త బం 
రమ్య (్ ధున్చార్నా (పా) తిరుగబోయుట. 

పోపుపెట్టుట. (చుట్ట 
లతా ఏ ధింగానా (హీ పీడించుట్ట బాధిం 

సం ధనీ (హీ -పుధణి-ధనవంతుడు..స్వా 

మి-భర్హ- అదృష్టవంతుడు. (ప్రవీణుడు, 
జాల క 

త-శ్రా౨తిపీ 

ము. ;బట్టీపట్టు మంచిదెబ్బ_ ట్రిచరుప్పు ఈ | _్యశశ్రం ధన్నీ (పా-స్తీ స్స్ దూలకుయజమా. 
డి? కోప్లిట్ జురొలం 



6 ఎ 

(146 ఎ ధన్యా (హి-ఫు) ధనియాలు, 
టం ధునియా (షాపు దూటేకులవాడు. 

పింజారి, [రాలు 

టోహోతి ధన్యానీ (ప్తా-స్త్రీ. చోజమాను 
యాలో ఏ భువొనియజ్ (ఆం స్తీ) తెలము- 

చమురుజిడ్డు-.[ కొవ్వు. 

సా ఎ ధనేమ్ (హింపు ఒకపొడుగుము 
క్యూ_ పీట్ల, 

వ్ 

పం ధవ్ (హి-పు మోసము-టక్కు 

క్ ధవ్ (హి-స్తీ బం డిగాలిపట్ట-ఇనుపప 

$9 లేకకమ్మి. 
ల 

అళం ధువా€ (పాంపు ధూమము_పొగ_ 

ఏం ఎంటి _ ధార్ (హి పొగచూ 

రసన ల్త గా నున్నను సుకైన--మ్మబై బనాద్ ట్ర 

మైన;పుహ్కళే మెన--విశేప. మెస-సమ్భద్ధి 
మైన ;శోపా వేశముగలంఠా(దేకించిన- పాగ 

యుచున్న; జగాడాలమారి-4ఎక్కూరి-జూణం 
(౮111 లని ల ధువేంఉడానా(హీ కొల 

(టుంది ౦ ధువాంసా (హీ-ఫు) పొగ మసీ-పా 

_ గదూరినబూజు-కరదూసపము, 

వేటిని ఎ ధువాంలా (హీంపు పొగగూడు- 

పాగ గొట్టము, 

అయ్రయి ఏ ధోబ్ (హి-పు ఉతుక్రుట=టాతుక్రూ 

తెల్ల శాచేయుట-శుభపరచుట 

ఖైదీ ౮ థోబన్ (హి-స్తీ 9చాకిత-చాక లిది, 

ఆని “ ధోబీ(హీ=పు చాకి-చాక లివాడు- 

808 రూ 
(హీ ఎండ ఎక్షు_టం(పొ దైమ్కుట “త ఏ 

చో! ప దానీ (స్త్రీ ధూపాక్సి. 
(తం ధూప్నా (హీ) థూపమావేయుట. 

ర్వాత ల ధోతర్ పా-సీ) ధోవతి .అంకరీయ 

ము-కట్టుబట్ట-ముతక బట్ట. 

(6 ౮ దహోే(తా (హి-పు దశాంశముంవ్ 

వోత్తర(శతము- నూటికిపదివంతున పెచ్చు 
లేక వటము. (ద్యము, 

పేటి టి ధూతో (హీ-పుకొముశ్ర-తూతూవా 

కది 9 ధోతీ (హి.స్తీీ ధోవతి-కట్టుబట్ట 
అంతరీయము 

ఏంది ఏ ధూర్ (హి-స్తీాభూలి_దుమ్మువిశ్వ 

లో ౦ వషప్తాలు; ఒకగడ్డి. 

టి ఏ భార్ _-ధళర్ (పా-పు) పెద్దపా వురముం 

అ ధోరా(హా-పు) మోసనము-ధవళ మెనం 

ట్ లే [ద్దుఃషశువు, 
తనే (న రాకని 
యూని ఏ ధూరీ (పా-స్తీ్స) జండిఇరుస్కు 

'శాటిపురి [మెన పెద్దమళె. 
్ర్య టస్ప్రది క్ ధూ ర్యాబేలా(హి-ఫు) ఒజకవిధ 

సై మూవగ కాలారంథధము విధ మైనమల్లారి రాగ రె్యె వ లారంఛ 

నపాూడుపొాట, 

"న్నెగలృధూ లి ధూ'సరము, 

టు ఖమ ఏ ధూస్నా (హిికొక్కుట-కూరుట- 

గ్ ఉ9ించుట-క్ర మ్ముట-పాడుచుట.కొట్రు 
త్న న్తు 

(ంళితమీ ంచు6 

యుర్ట్యభ్లు4ం- పొట్(ఫ్రు చాకిబండ- | యడం ధోక్ (హిస్తీీ) (ప్రణామము, 

ఒకజట్రిపబ్టు. 

ధ్ర్రాదిం ధూవ్ (క్రి-స్త్ర్రీఎండ-నూర్య కాం 

తఘా వమ) యివి ఎప డ్నా(హి) 
ఎండ కా యుటం[(్పఫ్ట చ్ర్రాడి ల చథ్నా 

(క్ర ం ధోకా (హి-పుమోసము-టక్షు, పొ 

రపాటు-'సంజేహ ము=అనువానము వూ అ= 

తళ బాజే(ఉ )మోసము-|(ల్ర రూ ల 

ఖానా (హ్రీ మోసపోవుట, 



రం తక ఊాద్గత్ర ఎ 

ర్త ఎ ధోకా(హీి-పు పదిపిడికిళ్ళ్ ధాన్యము. | రింపు-రయులిపింపు- టక్ట్ర; ఒడియుట-బలవంత 

చుడ ఎ ఫోకర్ ( ్ ఫె బలిస్ట మెన-ఫుస్టిగల. 

యి ఏ ధూల్ (హీ స్తీీదుమ్ము-ధూళి. 

లి ఎథాల్ (హిం స్త్రీచర ఫ్రు=దెబ్బ- పెట్లు= 

(ప ఎ ట్రీడ ౮- ధప్పా(పుకొట్లాట-దెబ్బ 
లాట-తీన్నులాట, 

ఫేడ త థెలా (హ్రిధవళ మెన- తెల్లని. 

(న ఖ్ 'శ్రపన్ (హి )థావళ, బ్రము= తెల్లదనము, 

(స్య ంపెఎ ధాలియానా(హీిచరచుట-కొట్టుటం 

టి) ధూమ్(హీ- స్తీ అల్లరి-లొల్లి-దొమ్మి- 

జగడము_వద౦తి_వార-(పఖ్యాతింప్రసిద్ధి= 

ఎ ఏ 4 ఎ-ధామ్(స్త్ర్రీపటాటోపము- 

అట్టవాసము= సన్నావాము = సంభమము= 

ఆడంబరము_ వెళభవము- గం(దగోళే ము= 

సమరము. 
రూమి ధూ6 (పాస్త్ర్రీ పిరంగి చప్పుడు. 

రా ధాన్ (పా-పు శిండుదడియములం- 

౨౦ "శేర్ల ఎత్తు.అరమణుగు. 

గా తీసికొముటం- 

టు ఎది ఎ జాంసా (హి-పు 'భేరినశాశా; 

సాహసము, దాడి,పైబడంట, 

(్యువి ఏ ధూంస్నా(హ్రిచూడు (వి ఎ 
టు టయై చే థఛాంస్యా (హి-పు "మో'సగాడుఎ 

-_ పన్నువనూలుచేసి తనహాలిపన్ను లోనుండీ 

తీసికొనువాడు. 

యువి ఎ ఫెంక్నా (హ్రీ ఊదుటంఊది 

మంటవేయుట-_కొ లిమితిత్రులు వేయకు . 

తాలి త ధాంన్నీ (హి-త్ర్ర) కొలిమితి 

తులు త్తులు. 

కి త ధూనీ (సి (స్త్రీ) నిప్పాకుష్పంనగ 
డీ.పాగం వ్ ఆలి ఎఉాటదేనా (హ్రీ 

ముంతపాగ పెట్టుట- పొాగచూర్చుట-పీడిం 
చుట, 

నివ దహీ (హి-ప్ర) వెరుగు-దధి, 

ఉత దహే (పా-పు) చూడు ట్ర 

యూని ధాన్ (హి-స్త్ర్రీ దగ్దుచప్పుడు= | నిం దహీ (హి-త్రీ) బూకురు-బిడ్డ, 

రంల డి శాధాతర్నా(హి) | ర్రర్వవి ఎ ధ్యాన్ (హింప్పు _ ఛ్యానమా-లత్మ్యు 
త్ర ఇ త్తి బటు నరస ము=చిత ము, 

వాడి 

ణ శి సా (కా? ఉతుకట-తోముకటు-క | ధియానీ (హీ_(న్రీ* దినకూటెం ట్రిం ధ్ ( ) ఉాతుకు న్, ని (తు 

డుగుట-క్యుభ్రపర చుట, (ము ఒజకచాటిళూలి లేకపని. గ (డు, 

(శం ధూనా. (హి-పు) గు స్టైలము-సర్దరస కోథడి త ధ్యాన్ (హి ధ్యాని,ఆలోచనపర 

(00 ఎ ధాంతాల్ (హ్రి చురుకైనానేర్చు | (మిం థీర్ (హి ధీతుడు-_గ ంఖీరుడు, 
గ లవ డిగల_ పోకిరియైన* సావాసముగలం | 10 
ధనముగల. [దోటికజ్డ 

ేత ఏ ధోన్టీ (హి-స్త్ర్ఫీ పంకరకజ్జ- 

యం ధీరా (హా తిన్నని- మెల్లని-నిమ్యుళే 

'మెన-నెమ్మతిగల- సపానముగ ల= గంఖీరమె 

(6 త్ర ఏ థోంధా(హీ-ప్తు మట్టిదిబ్బ; పెద్ద చది ఎ ధీరా (హి ధీకక్వ ముంసరాన ముం 

పాట, 
70 భిరక-నిమ్ముళ ము= నెమ్ముతి. 

(వటం థోండాల్ (హ్రి కాతి-కాళ్టుళల, మాడ త ధీరే (హ్రీ మెల్ల గా-తిన్న గాంని 

గాజు గాన్ (హి- స్తీ) ఇళాసముంబెద ముక ముగా.(క్రమమా గాం 



య చే ఏ 205 వశీ టల్లత 

కస్హుదుఎ ధేడీకవ్వా (పా-పు) మాలకా* | ట్లఏ దయాల్ (ప్రి దయాసువు 
డకాకి,ఎకచవమీ, [(చము-అరణము 

టిం దహేజ్ (పా-ప్రు వారణము-భాగ 
క ఎత చేలా (హి-ఫు) అరపెసా, [రమెన' 

త ఎ దుహెలా (హి కష్టతర మైనా-దుహ్య- 

"జ కొట శీ, అ ఆస ఏ కరీ (హ్రింప్ర్ర) అర్థరూ? 
(నాణె యు న 

యోసేతి ఏ - (ఉడి ఎ థీకూ-ధీమి (హీ మం 
దమె నంవిమ్మళే మెన_ మెల్ల నింతిన్ను న్విలలస 

మైస- ఆఅలస్యమెన;తప శేమిక మెస్ శాంతె 

మైన- లేలికైన-కా ౦చమెన. 

ఆక నతి ఎ దయహాండీ (పాత్ర! 

రబెట్టుపాతి, పాలక్రంద, 

సయం గేంగ్ (హీ) బలిష్మమైన-పుష్పిగ లం 

బలీసీన=లా 'వెన-దిట్ట మెన్యమిండేడు, 

లేనని ఏ - (షట ఏ ధీంగా-ధీంగీ (హి 
త త స 

ముం మరి తూ చా మున్షీ పీ (ఊఊ 0 

వస్తు చసన ఎత్నటాటా న 
దు €ంగర 

లాట. 

1 సదుని త ధేం్గై (హి-ప్రు మిండగాడుం- 

ఏడి చ ఆం ఉడి ఎ ధీంవర్ -ధీవర్ (పా-పు) 

జాలరి-చెపలుపట్టువాడు, నల్లనివాడు, 

ఆఎఏ దై (హీ-ఫు దైవము 1(0ర్ట్రతా 

మారా (హ్రీ క్ పాత డడం 

టం దియా (హి-ఫు) దివ య. పముఎ= 

) పాలుపేే 

గా పం - 'సలాయా (ఈ ) అ్యపుల్ల- 

టు. పుల్ల 

గ్ధఎ దయా (హి-త్ర్ర్రీ) దయం-కనికరము 

బ్ చీ దయ్యా (హింత్రీ) కల్లి-చూత$ దాగుడు 

మూతలోచదాగి యున్న చోటు 

సతత దియార్ (అ-ఫ్రు దేశముళపారరము. 

న ష్ పారమాలిక యజట్లఏ దియానత్ (అ త) మార్డి 

ముుయదారస= నీతి-ధర్మము- న్యాయము" 
యా ॥ 

నిజాయితి- 13 య4ట్తఎ- దార్ (పా 

న తిధుంతుడ్లు= సత్యసంధుడు--యదార్థపరు 

డు- న్యాయస్థుడు- పౌ రమార్థికుడుల: త 

యన =. దౌరీ (స్స నీతి -ధర్మపరత్య 
ము- న్యాయ బుద్ది = యదార్థపరత్వ ము. నీతివ 

ర్త నము-నిజాయితిపారమార్టికతే. 

త జేభా(సా-పుసరిగెపట్టుబట్ర-పబ్బాబట్ట 

అమ్హాట్లు ఏ దీబావ (పా-పు ఉఊనోద్ధాతీ మి- 

పీత్రికంపంసావముం 

ఆప చీ జేపీ (హి-త్తీ) “జేవి- జేవర. 

ఎంతె దీప్ (పా-త్రీ) ద్వీపము. దేశము- 

- లంక=ఖండము-దీపము,. 

అకట ఎ దీపక్ (హీ-పు దిపమ్యుది పకఠాగ 

ము=జశవిధ మెనసవౌాజసంచు. 

ట్ ఏ దియత్ (అత్ర) రక్తమూల్యమృు 

హత్యపరిహారమ్సు ఒకరిని చదంపినదాని్నికేయి 

చ్చినదండుగ, - 

తు ఏ డెత్ సస షు _రాత సుడుం 

)దృష్టి- ఆకే చె అటు ళీ దీఫ్ -కీ(హి-్రీ 

దృష్టిదోవ.ము- =దూఫపుం 

(వ్వ ఏ దే(ద్రైజా (హింపు హరణముధ్ధాగ 
ము,(వరదవీణ.) 

ఎన ఏ దైజూర్ (పా-ఫు) చీకటిశేయి_. 

చీకటియైం 

ట్ల చే దీద్ (పాత్ర) దృష్టి-చూపు. 

ల|ప్త తే దీజాల్ (పా-పు న న 

"మోము. ఏట్తు | ట్ల త -- బాజ్ (వా 

తొంగుచూపులవాడు _ దొంగచూఫులనా 



" ఈతీప్లత 

డు. _ 13) త దీజారూ (పా “సుందర 

మైన; సాగా పెన, అందమెన; చూప స్్మైనం 

క బ్లుఎ దిద (పా.పు) -నేశ్రుము, కన్నుుచూ-చచిన 

గతో త క ప్ల ఎ--ఒడాన్నిస్త (పొఎరిగిఎరిని, 
'తెలిసి'తెలిసి, చే జేతల, నఃఫూర్వకము 

జు వెర్ (సా.పు చేవాలయము పూజా 

నుందిరము, 

ఎ చేన్ ౧సాం త) ఆలస్యము, వాల 

“నాఐంము 

సెప్పు కాలాతీత మెన, "నెమ్మత్సి మెల్లన, 
6... షో ంగి 

సా (స్ఫా నిలుకడై+,డాలకాల 

ముండెడు, ఇట 
6౬ 

జీబి టైర (హీంపు) చేవాలయము, 

య్ఎ చేరీ (హీ, 

బలమైన 

నే 

గ్ర తి ఆలస్యము, జాల 

నేప్పు కాలాతీతమ్యు నెమ్మత్సి మెల్లన. 

గోల జీ తి జేరీన (హ్రీ చిరకాలపు, నే 

మెస్స అనుళవ కాలిర్మైన, 

(్రాఖీతె దేస్ (హింప్రు దేశము ప్రాంతము, 
ఫే [ఈ సన్లం--నికాలా (హి) చేళభ్విన్దుని 
జేయుట, వెడలగాట్టుట. 

(టన. చేసా (ఉ.పు) ఆబ్టికమ్సు తగ్షిము 
[తురుష్కులలోే) 

(యన దీస్నా (హీ అగంపడుట్క కనుపడుకు. 
తోనే చేసీ (హి) స్వటేశపు, చేశీయమెనం 
లచ చేసై (సాంత్ర్ర్రీచెరవు కాగు, గాబ్సు 
వంటత పేల. 

పచ దేఖ్నా (హి చూచుట కని వెట్టి 

యుండుట వెదకుట. 
ఖ్రప్పఎ దీన్నా (హి) అగుపడుటకనుపడుట 
యకం చేన్ (సాంశ్రీ త) మూడు ,ప్పైఏ అను 

పదము. ౮ ఎకు3 =దాన్ (ఫు బ్రాయ్యిం 

వాముండ్లాప్త జేల్చ-జేన్చీ చిస్నాచెరవ, 
చిన్నవంటతే వె మెల 

(మ దీర (పొ చూడు ఛోటె 

(ట్ ్ర ( డుఃఃటీ బేనూర్నా (మా) విసరి నేలకు 

వీ06 

చిరకాలము ఆలస్నుమెని చాల | 
టన 

ర 

కొట్టుట, మినరికొట్టుట్ట సార చేయుట, 

అయుల్లఎ దీమక్ (హి. ప 
ఎలాగా హి చెదలుపట్టుట 

అీటి దీన్ (హీ) దీనుడ్డు రిక్తడు. 

(రోత దీన్ (అప్పు మతమ్సు ధర్మమ్యుపరము, 

వట ను. . ఏ !టట్లు ఎ-డార్ [సా ధర్మ 

ని పడు, న య యం | సుట్తుం 
వు [ఆ] పారమార్థిక కము ధర్మనిస్ట. 

అలీ దె బెన్ (ఆ-పుఅప్పు, బుణమ్చుశీటట్లుఎ 

చార్ (పా) బుస్థుడు. 

(ఎదే చనా (హూ) ఇచ్చుట ం జసగుట్య అప్పు, 

బుణము; ఈనుట్య కొట్టు ఏ 

్ట్ర క్ దీనార్ (జుపు ఒకబపా మ నాళము, 

(ఈ 91౦ వెంలద్సి 

అప లోతే చేన్ లేన్ (హింప్పు ఇచ్చి పుచ్చు 
కోలు వ్యాసాళము, 'జీగము, , వెన్నము- 

వీచి దీనీ (అ) పాచదూస్టికమై వ మతినసం॥. 

వచ బేవ్ (దా వు) రాక్షసుడు. కయ్యము; 

బలవంతుడు, భూతము* 

జబ దేవ్ (హి. పు) దేవు వుడు చే త రముల్లప 

సాన్. (పు) కోవెల, చేవా-యాము. 

ఏ చాట) 7 దాత్స ఇచ్చువాడు, . 

౮14 ఎదీవార్ (పాత్ర శ్రీ) నోడు ద్మవత్రసటు 
న ,కహాకవో న్రీ టప్రిఅత్యున తె ఏనా 

జళపునోడ, ఆత్యున్నత మైన లేక; పొడు 

" హైన గోడ, యు [తాన్ (శ్రీ) 

గనోడసంచులు, గోడకు 'ఇఅలంకారముగా 

'_ కట్టుబట్ట మొవ్వ గోడదిపము. 

లీ ఏ చవాల్(హా. పు) చాత, ఇచ్చువాడు. 

అత దీవాన్ (సా. పు దివాతమ్ము అఆస్థా 

నస్మ్వ్యు మంత్రి (ప్రధాని; సంపుకుము, (౦ 

ధమ్ము ్ట్టిత్రీ౨! జత -- ఎ,-ఆలా (వా 

(ప్రధానమర్శత్ర్యిదట్కు)! జత వెఖాస్ 
[పా] మంతాంము, నళ 'రాజనభ, 



తనే! ఆజఏ త07 న 

కొలువుకూటము, ల్ ఫల చలాఖాన 

[ఫై కొలువుకూటమ్ము. రచ్చకూటమ్యు 

"కార్యాబయము. 

టు ఆ ఎ దీవాననీ (పా. క్రీ) పిచ్చికనము | 
ఊన్యాదమ్సు వెజ్తికనము. 

"చ! 4ఎత దీవాన [పా.పుై పిచ్చిపట్టివ వెళ్లి, | 
వి 

వెడ్డ, పిచ్చివాడు. 

తోటి దీవానీ (పా. ్ రగెపిచ్చిది ఊన్మత్తు 

'రాలఏం 

భీగో!౪ీఏ దీవానపన్ (పా,ఫు] పిచ్చితనము 
ఉఆ-న్మాద ముం 

ర్లఎ దేవ్ తా (హింపు] చేవక. 
యఖ్లఎ దీవట్ (హిం) దీపస్తంభము. 
యలు ఏ దయ్యూస్ [అపు] భార్యయొక్క_ 

వ్యభిచారమును ఆటంకపరచనివాడ్సు కుం 

నగాడు, సిగ్షిడి సిద్దమాలినవాడు. 

లలత 'జేవ్ దార్ [హింపు) దచేవదారుచెట్టు. 

ఏవోబీ బేవర్ (పా.పు) మరది, దేవరుడు మని 

గ) స) 
చి డాల్ (హి,పు] ఇది ఊరుదు వర్ణమాలలో 

పంన్నెండవ యతు.రమ్ము అరబ్బీ పారసీక 

భాషలలో ఈవర్ష్యములేదు గాన అరబ్బివర్ల 

సాంఖ్యములో క్ దీనిసంఖ్య ఎ అనుఅతురము 

యొక్క సంఖ్యకు సమముగ్శా నాలు $ని 

యెంతురు, 

ఆ | వ డాబ్ [(హీ,పు)] దర్శ కత్తిగల మొల 
ప్త; పచ్చికొ బ్బరి కాయ. 

జ్ర "డాబర్ (హి.వు) చికుడినేల, జాూడువు 

కుంట్క మడుగు నీల్లీగంగాళము. 

తోలే డానీ (హి.శ్రీ) కోతవానిపొలు 

పంటలో పదియవ ఫాగము దళాంళముం 

యత డాట్ (సాంస్త్రీ మూళ, ది ము 

తమ్ముడు; 1 ఖ్లతటేవ్ రానీ(హీష్ర్రీ 
లేవరుని భార్య, చిస్నతోడికోడలు.. 

యే $2ఎ చేన్ ఢీపా., స్త్రీ) కదపగుమ్మము, 
ఆ ఫ్టైనమ్బుదివాణ ము, భవనముపహార శ్రిసిముః 

అవ్య ఎ దీవక్ (హిం్య్ర్రీ] చూడు ఆయ్య్లుఎ 

ల్ిఎి దేవల్ (హీ.పు] దేవాలయము గుడ్డి, 

కీట్యత బెవ్ లా (హీ.పు) చిన్న వీపము. 
ఎ బేవ్లీ హేంత్త్రీ చేప పొలుసు, 

పొర పక్క) స్పోటకపుపక్కుుు చిన్న 
దీపము కనుగుంట, 

యఎీచి టేవ్లి (పా, క్రీ) జేవి, బేవత. 

బీ ఎ డేజ్షా (హి శ్రీ) జేయు. 

ఆళి ఏ దీపూ [(పా.పు] (గామమ్యు పల్లియ, 

యి[టల్ర త దీహాత్. (పై గ్రామములు 
[ఎవ జ్ర (యము, 

16ఏ చేదో (హింపు) జీనుమతస్తుల దేవాల 
ఆటీ దీహీ [ప్వా గ్రామోణము మోట్సు 

-తెలివిమూలిన ,అ-నాగరిక మొన. 

బిరడ మేకు దట్టన; (బెదరింపు) లాదు 

(విలువంపు) లాదులోని నడిమి రాయి 

 ఆట్బత టి! 3 -- డపట్ (హి) కండ్లచె 

దర్శు గొద్దింపు, 

(313 డాటా (హి) దట్టనచేయుట, గడ్డం 

చుట్క 'బెదరించుట, చివాట్లు పెట్టు ఓ; బిర 

డా పెట్టుట, దిమ్మవేయుట్క గట్టించుట; 

(కుక్కుట కరూరుకు, 

ఏ! 3 డార్ (హా. శ్రీ లేళ్లగుంపు, పశువుల 

మంద పక్తులపిండు;, చబార్తువరుస్కకొ మ్మ 

'సమూపహాము, 

811 చే డాడిమ్ (హి.స్ర్ర్రీ దాడిమము - 
దాళిమ్మ - దాడింబ - (పండు) 
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గవి 1వ డాఢ్ (హి. తి దవడపల్టు- ప_క్ర 

పల్టు - (పె ఉట్టి? కా స న 

(జ) తినుట ._ చెంపదెబ్బతినుట. 

| "డాఢ్సీ (హి.,్రీ) గడ్డము మళ్దే 

చెట్టు మొ|॥! వానిడ్రుడలు* 

య13 డాక్స్ (హి. క్రీ) ఉత్త్పరముల సంచి, 
అంచియ, అంచె; కక్కుడ్యు. వాంతి డోకు; 

పల్లకి మొ! వాని అడుగు-చట్టము, చవాళము: 

[రట యత. బంగ్లా (ఫు) సత్రము, 
డుళసత్రము, షల ము “షా 

ఆ త... వాకీ- ఖాన - ఫర్ (పు) 

అంచెలఛచావడి, అంచెలసాల, 

(613 డాకా (హి.పు) బందిపోటు, దోపీడి, 

"తెరవాటు, బందెపోటు-గాడుః 

సహ! 3 డాక్నా (హి) ఓకరించుట, వాంతి 

వేయుట. 

గ య్యాలిః 

) ఛాకినీదయ్య ము, 

త! 3 డాకూ (పొ.పు) తెరవాటుకాడు, 
బందిపోటు నాడు, దోపుడుదొం+ 

(త! ఎ గాక్యా (హింపు) ఉఊ త్తరములుపంచు 

వత్తు, “ంచెలవెడు, జూబులవాడు, 

లేబజారుడు, కాలరి;, బందిపోటువాడు- 

కో! 3 డాగీ (హిపు) తిండిపోకు. 

(| డాల్ (హి. శీ) కొమ్మ, మండ్య నీరు 
కట్టుకు, గససాడక ట్రుట టక త్తి బద్ద; బొక్కెన 

| ఉ|| తా వలా (ఫు) కాఫామృగము, 
కోతి, క్ష! తయల్లు! -ఏక్.కా() 
జఆఖండము, 

"సం 

ఖీ! 3. డాలా (హి.పు) "ఇద్దకొమ్మ; డోలిక 

(1వ శాల్నా(హీ) పడ వేయుట: వేయుట 
సోయుట, ఉంచుట, ఉట్టుటు వెంకి 

భోశ బ్ "శామర్ (పొ 

చేయుట పొరవేయుటు తొడుగుటు 

కూరుట(గుచ్చుట. 

ఎో'3 గాలీ (హీ. క్రీ కొమ్మ, మండ, 
"మ్మ; దెబ్బ ఫలవోకపుకట్న ము, కానుక 

-గా పంపు 'పంధ్హకొమ్మలు మొ[ప, సండ్ణ్ల 

యా. 

(వం 13 డామ్చా (హీ.పు) _వఫూలములోన్లి 

గంప 

న్ 
పు) కీలు. తాక. సాల 

జిసలరుం 

ఆపటీ + ఏ డాంట్ (హి. శ్రీం) దళక్ట్రైవ, క దింపు: 

"బెదరింపు, చివాట్లు, కండ్లచెదరు. 

(13 జాంట్నా (హి) చెచరించుకటు, గడ్జెం 

చుట, కండ బెదచచజటుటప, ఉరిమి 
౧౧ కు 

చూచుట 

లో !వె- శప!వ శశాంక్ = డాంలదల్ 

న క్ హా తొడ స్వుమంజరి ,వృంఠ ము. 

తే! 3 డాంశీ (హి. శ్ర) వరి వెం వాని 

"మొట్రిక, దంటు; దుబ్బు? కో రూగామిగి 

లినమొట్ి5 
లు 

తు (| చీ జొండ్ (హి,ప్పు దండము,కజ్ఞ, నాకా 

దండము, తెడ్డు దండుగ వెన్నెముక 

షాలముచేర, కొడ్ ట్టు 

సడిపగక. 
రె 

13౮1 స డాండా (హీి.పు) కాడి ట్టు పూల 

ము మేర, మేర, (తోవ, డొ, ఎల్ల,సీమ. 

న. తి జ్రాండ్తీ (హింఫ్టు నాపికుడు, పడ 

యువాడు, డోలి; :[(ఈసుదం డె. 

ంస్(హి.పు) బోపి. 
ను వంశము, 

=ఇదదొను, 
త్ 

గ 
ఆతు! త డాంక్ (హి. శ్ర) ఉం. గఫహురాయి 

(క్రింద వేయుత “డు మె! పి. 

అకు వ డాంగ్ (హింస) బడక, అజ్ఞ; పద్య 
ఫ్బి్యడ ము, 
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) *+3- డాంార్ (హా.వు). పశువు, గోద 

మొద్దు (నాడు). 
లచే లో వ జాతాడోల్ (హి. లేళ 

1ధ్రిమ్మురియైన, చంచలమగు, స్టైాయిలేని; 

చెడిన, పా డైక, ట్రోవమాలిని నం దిక్కు 

లిన రత్త గ లో! ఏ -ఫిర్నా 

స (దిమ్మరిగాతిరుగుకు, దేళదిమ్మరిగా 

తిరుగుట. 

కాదే వె లలో 13 జాంవాడోలి (హీ. ఆ) 

న! దిక్కుమాలిన తనము, 

[(త్రోవమాలినతనము,. 

ప టై పు) పులిపిల్ల 
క!ఏ డావ్ (హి. క్రై) మత్సిరము, పగ, 

_వెరము, స్పద్ధః 'కా-వేశము, 

(ప 1 వ డాహ్నా (హి) మత్సరించుట; కడు 
పుమండుట్య లోహోదులను కాచుట, లేక 

కరగుటం 

యి! తే డాహి (హి.న్త్రీ తబ) మత్సరమానల, 

స్పర్ణాల, పగల, వనం 

లో (స డాయిన్ (హి. త్రై) కట్టుభబోతుయా 

డుది, మం(త్రగ లె; కురూపి, 

లీ సె దబ్ (హ్, పు) సంచి, తిత్తి; కు ప్పె; 

వెను శక్తి అధికారము; కద్దెలుచేయు 
తోలు, వ 

కచ్చా (హి.వు) తోలుసిదైై, రు జె ప్పెః కే 

డిచ్చా(హి, పు) జేటిక, వెరె: కరండతము, 

శే డుబానా (హి ముంచుట, పాడు 

౨ (త డుబావ్ (హి.పు) మనిషిబుడకలోతు 

గల, (నీరు) లో-తైన, మునిశెడు. 

(1 (౧ ము చే దబ్డచానా (హి) సేళ్లతో శేక 
కన్నీరుతో నిండియుండుట, కండ్లుతడియ 
గుటుం 

శీ ంటీ షె వర్తా(హింప నభ పు శాడంవ, బురదగుంట, 

అడుస సునేలం | 

యనే డభీ.(హి. శ్రీ), షన్నె , బోనణి, 

ట్ల ళీ [1 డబర్యా (హి'ఎడమశేతినాడుకణల, 

ఎతమవేత పనిచేయువాడు, -. (నీరు 

రవ డళ్టా(హా.పుఅప్పుడు బావినుండిబేదిన 

“రువ డక్రా[హి క. "బెంగ, దిగులు. 

వ్ స డుల్కీ (హి. శ్రీ) బుడక, ముణకం 

క వే మ "పెద్దళ€రి కె, ' ఇనుప 

రిక్ ( మారు. శ్రేష్ట 

గ్ర ఫై వే డుచ్వానా (పా )ముంచుకట్లుచే యు 

రుం చి డుబోనా (హీ) ముంచుట, పాడుచే 

యుకు* 

య్ ల్ స్ (హి, క్రీ 
కాయా, కళండము. 

(త డిబియా (హి. శ్రీ 
కాయ, 

యైజ్య తే డపట్ (హి. క్రీ) గుజ్జపుపరుగు, 
తౌకుదల, ఊరుకు, పరుగ్యుగద్దింపు,. 'బెద 
రింపుః 

వ్ క్ వె డస్టానా(హీ) గుజ్జమును వడిగాపరు 

7త్తెంచుట. 

టయ్ఫై వ డపట్నా(హి)ఉరుకుట, పరుశెత్తుట; 
గద్దించుట, చినాట్టు పెట్టుట, "బెదరించుట. 

) చిష్నపెక్తై: బరిణ, 

) చ్చ పెళ్లై, బరిణ, 

| కణ వ డభ్చావ్ (హ్) మి్క్ళిలి ల్మావెన, 
పెద్ద, దొడ్డ. మ వం 

లి! వె డపోల్ (హి దొడ్డ, గొప్ప: మవా 

౧ వే డఫ్ (హి.పు) తవపె స్పెట: డప్పు; ఢ_క్ష 

యో (ఆవే దఫాలీ (హింపు) తవె 
పక్కీరుం 

డట్టా (హింవు) దిక్షు, బిరడ, మూత. 

ప్ర ఎ డట్నా (హి) దిక్ట్రము ౫ా సోఖశచుట , 

దిటవుగానుంక-ట, నిలుచుకు, 

టాడు, 

ర్వ. 
క్ 

ఆగుకు, 



ళ్ 
ఎదురొచూ-చుట, కదలకుండుట , బిజ్జవిగి 

స్యేవ డి్వ్చా (హి అగపడుట, తోచుట, 
కనుపడుటం (బెదరు, 

ఏది డర్ (హి.ఫు) భయము, బుగులు, భీతి, 
వద ఏ డరాలూ (హి) భయపడెడు, ఏం8. 

01% ఏ డరానా (హి 'బెదరించుట్క భయ 
పెట్టుట క్లేశ తీ డరావ్ (హి.పు) భీతి, 
భయము, జెదధు. 

(౮, ( త డరావ్నా (పా) నం. 

భయ పె స్రైడు. 

రం. య్య, తే డర్ఫూక్ - డర్ 
ఫూక్నా (హీ) పిరికి, పంద, భయపటెడు. 

ధ్ర) తడర్నా (హి) భయపడుట, బెదరుట. 
ట్ర చీ డర్వయ్యా (హి) వరకి, ఛభయళాలి, 

కు త డకీ (హి.పు) భయము, బెవకు. (గల 

ఆసన ? ఏ డఢియల్ (హీ) పొడుగు*డ్డము 
(ోచె డన్ (హి. క్రీ) త్రాసుశ్రాళ్లు, బట్ట 

కొ-సన నేయకవిడినపడుగుపోగులు, బద్దె. 

(టు తే డస్నా (హి దంశించుట, కుట్టు, 

కళచుట, కాటువేయుట, ౫ చంపుట. 

యవచే డఫ్ (హి.వు) కచ్పెట్ట్క డప్పు 

జ ఆ 6ివ్ డఘలీ - దష్టాల్బీ| య 
వాంప్పుచూడు (వ్యా చే దదాలీ 
న. చ్నాడప్పు లేక తప్పెట. 

ఆక్ డుక్ (హి.పు) పిడిిటిపొటు, తకు 

ఎ కీత్ డకాక్రా (హి. శ్రీ) (క్రేనుప్పు ఊద్నా 
రము, గద్దనము, టయ 63 - డకొన్లేనా 
(హా) చూడు, ట్ర (6 

ట్ర ఏ డకార్నా (హ్) (లేనుపుట్ట అల 

చుట, ఆపవారించుట. ( గుట. 

౮౪వ డక్డకానా (హీ) టంట (ఆ 
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ఏత డక్కరొ (హి.వు) అడవిపందా 
(థ్! ర్ త డక్రానా (హిబాధజే కఠినముగా 

యేడ్చుట, టొప్పుకు, 

( ఫీ తెడుక్ రియా (హీ) మిక్కిలి ముసలిది. 
యి వెడకాత్. (హి,పు) ప్రశ్న కెప్పునేచ్చు 

గల ఒకసంకరజాతి హిందువులు, 
య్యయత డెక్ (హి.పు) చూడు; త! త 
జాభీవ్ డశైతీ (హి. క్రీ) బందిపోటు, 

దోపిడి, "కెరవాటు. 

యత డగ్ (హీ. శ్రీ అడుగు అంళ్ళ జంగ 
(3 డగా (హీ.ఫు) పొడుగు కాళ్ల బక్క 

గుజ్జము ముసి లిళుంఠ 'తెలివిమాలీనముస లి 
ట్ 

ల్ లే డ్గాన ప తొలగించుట్ట వ్యభి వ 

౦పచేయుట్క, జరపుట్క జారించుట్వ చెలిం 

పజేయుట్స బెణకించుట, - వెద్యుంచుట్స 

సక లోపరచుట. 

త్ో న. - శ్రీ౧బుడుబుడుక్ష, 
రాయిడీగడిగిడ్కి తుడుము, 

03 _ త్ే ఏ డగర్_.డ(గ్రా(ి. “ప్రుతోవ, 
పాట, య డొంక ( చెరగుటం 

61౯3 డగ్రా నం మ. త్ర్రోయు, 
య్ డ్ (ఇ. శ్రీ) (టాం. తీయ, 

నిషయము, కాసవము, విధానము, ఆజ్ఞ. 

అఆతఖచు డగ్నిగ్ (కా ఆ) తొట్రుపాటు, 
ఆల్హాటకృవణకుక ంపనవము మ. త. 

([ట్యళత డ్: త్రై గానా (హీ, తొట్రు పడుట, 
కంపించుట, వణకుట్ట అల్లాకుట, కద 

లుట్సు తూలుట్కత్తుగుకు. 

యా యల డళ్ళగాహాట్ (హీ. శ్రీ ) 
కంపనము, జల్లా ప వణకు చలనము. 

కర డిగ్నా (హి ఆ) తొలగుట, జరగుట్ట-చలిం 

చుట్ట అల్టాకుటు లేసడుట్ట బెణకుట్టు 
వ్యభఖిచరించు క్కు ెంగ్తు ఓ, 



- త11 (ఏ చే 
శోష డలా (హింపు) ముద్ద; సెడ్డ్య "పెద్దతునక, యుతి డంజే. (హి.్భు) కోలాట మా 

ది 
ల్ డల్లా (హింఫు) సంప, జల్ల సాలెపంపు 

గంప తునక్క ఖండము, 

(పోష డులానా (పా) డదోఖాయమునముగా 

వేయుట ఈపుట్స అల్లాడించుట్క చలింప 
వేయుట, (త్రిప్వుట, కదలించుట్స విసికిం 

చుట. ( గుంట్కు 

(్ గో షె డలావ్ (హి "ెంటుదిబ్బ, కుప్ప; చెత్త 

(పిఏ డల్నా (హీ) పడుట; పడియిండుక, 

ఉందబడుట, జాండుకుల 

(1 తు డల్వానా (హౌ) ఇది డాల్నా (పీత 
యొక న్! ₹ళాస్ధక ము "వేయించుట మొ! 

౯ వే డలీ (హి. క్రీ) గడ్డ, తునక, ఖండము; 
చికినము, (పొకు వక్క = 

ల ఎ డదలియా (హి,ఫు) మూత లేని?౦ంప, బుస; 

-చిన్నితునక, గడ్డు 

( సత డమరూ (హీ.వు) డమరము, బుడ 

_ బుడక్కుు, రాయిడిగిడిగిడి, 

ఆీళప చట్టమే త డంఠల్ _డంటల్ (హి.పు) 

దంటు, కాడ, కజ్టం 

మేజ్ చ డంక్లా (హి.పు) శాడ, కజ్జ. 
3 షె డండ్ (హి.ఫు) దండము, కజ్జః దండ 

కేయి, దండామ్రు, ( ఒకటేవా ఫరిశమ 9, 
' దండుగ, పన్ను కప్పము, శిక్ష 

1ము.తే డండా (హీ.పు) దండము, కజ్డ: నడ, 

, ఇంటిచుట్టునోడ ల! కవారి ర (పాకారము క్స్ శీ ప 

్ద్యూశ్లో ! ఏ1!  డాండాఖీణల్నా (హి, 

గోడ పెట్టుట. (మము. | 

యి తుచ డండవత్ (హీ. శ్రీ) దండ(ప్రణా, 

ఆక్ హ్ డండీ (హి.్రీ) పిడి, పిడికోల, 

(తాసుదండ, ( ఫూలకొమ్మ లేక దండ') 

కాడృతొడీవు [మో త్ ణకు గ్ -(హీ) 

కాలిచాట క క మై వ_మార్నా(హీ) 

తక్కుువతూచుట. 

కోలలు, - వ్ల 

యత డంక్ (పూ,ఫు) చేలుమెం! వానికొండి 

"లేక ములు కలముయొక్క_ పాళి మొ న, 

కాటు పోటు, (ట్ర యతే _కూర్నా 

(హి) కొండితోపాడుచుట, 5 ట్టుట ; 
కాటు వేయుట. 

కుచె డంకా (హి.వు) భేరి ఢక్కా, డమూ 
రము; 'భరివాయించుకోల, వృద్ధి: జయము. 

యత డంక్నీ(హి. శ్రీ) థాకిని; మంత 

క | య్యాళి. 

కయ త డంకీలా (హి) కొండి లేక ముల్లు “ల, 

( క్ డంగ్నారా (హి.ఫు్ర) పరస్పర 
"సహాయము, కాఫువారో ఒకరికి ఒకరు 

అరకలు మెం] బాడుగలేక యిచ్చుకొనుట. 

ఎ డవా (హి.పు) ఇెద్దకొయ్య కెడ్డు. 

(తత డంగ్యా (హిపు, 'పిడి (1ల)గిన్న్వె, 

అని తే డోబ్ (హి.పు)ు బుడగ క, ముణక, 

ముంచుట, 

గతే డూచా (హి.పు) నీళ్ల బో మునిగియున్న 
పల్లపుభూమి, బాడువ- (శయము, 

6౪3 త డోబన్ (హి) మడుగు, కుంట: జలా 

ఏర త డుబానా (హీ) ముంచుట. 

(త్ డూళ్నాా (హి) మునుగుట, బుడక 
“'వేయుట్ప అ_స్త్వమించు[ఏ, (క్రుంకుట, నాళ 

మగుట (కోళము. 

1వ వ్ డదూడా(హి.పు) కాయ వాట్టు: బీజ 
ఏవి వే డోర్ (హి. క్రీ) దారము; నూలు 

పిరి; ధార; కత్రిఅంచు, 'కులుక, తుంటి 

(1) శ్ -ఎడాల్బా (హి) కట్టుట, జడచే 
యుకఖీుః 

తే డోరా (హి (శౌడు,.దారము, బం 

ధుత్వము, సంబంధమ్ము'రేఖ గీత, పిడి(గల) 
ఏన్ని, *రిపెధార, అంచు కాయి; 



వక్ దే 
మకు ఉక్కు 

వందే, డోరూ- (హి.ఫప్రు) బుడంబుడుక్క 

యు ళ్ డోరీ (హా, శ్ర) (తాడు, దారము, 

నూల్కు పిడిగ న్న నులక చేతా డుం 

టంత త డదోరియా న. అంతటంతట 

అానాటి నూలుపోసులు%ల సస బ ట్ర 

కక ్ లలకాసరాం (దివాణము, 

తకు వ డోడీ(హీ. శ్ర) కడప ద్వారమ్ము. 

య్ తె దా (హి మం. పళశవులక్వాసకోళ 

దోగము, దొమ్మరో*;మాు. 

సంచ డోకా (హి.పు)-జాలముసలివాడు. 

(తర్వత డోశ్నా(హీ) డోక86ంచుటు నటట 

(తాగుట ఇంకుట, పీల్చుట 

లనే డాల్ (హి 
రీతి, వెఖరి, (ప్రకారము, తీరక, వరస, 

(క్రవముము, ఆకారము, థభూపము, ఆూనికి, 

పద్ధతి; మాదిరి, మాగ్తమ్ము ఉపా.నముమా, 

వాటము, ఒడుపు, సమయము, జాలు, 

లాఖవము, (్రీసీల్ల. బేడౌల్(ఊ)వికార' 
మెను. అనా కౌారమైనం (చేద. 

ల్రీంఏ కోల్ (హి.పు) -నీళ్లుబీదుబొక్కెను 
సేపే డేటా (హి.పు) వేల 

కట్టా, 

ఉయ్యల, 

లే ఏ జాలా (హీ వ్రు ఫొలముక ట్ట, స్తూ 

మేర ఎల్ల కంచ్వె, ఆవరణము, 

వ ర క& న ఎక నే డ్ ల్చీ(హింస్రీ) చిిబాశ్చైన 
() ఏ వ్ర డోల్నా (హి &గుట, ఆల్లాడుటు- 

తు-గాడుక్కు [దిమ్మరుట్క తికగుట్క లిం 

చుట కదలుకు పోతపోయుటం 

వ క్స్ ప 
కాచే డోలీ [హా] డ్ లిక్కకట్టి 

(త డోలియా (పాకు బోయివాడ్యు 
సల్లకీమెం1 మోయువాడుంం 

వట 

(డమర* | [ఏ డోమ్ (హింపు సుద్దులు 

౮6వ 

చెప్పు కులము 

వాడు 'పాటకుడు. 

ఆతం ప న్ మ్న్నూ [ప్ ఆత్రం పాటకురాలు 

సుద్దుచెప్పుకులవు యాడుది. 

(ష్య, వ డోంజా[హింప్ర) సామవృపరువంబా, 
13 ఏ డూండా (హీ,ప్టై ఒకకొమ్ముపిరి% 

లేక వాలిపోయిన ఎద్దు సుడిగాలి. 

ఆమింతడాండీ [హిత్ర్ర్రీ తుడుము, 
చాటింపు (ప్రఖ్యాతి 

(6వ డోంా (హీ) లోతైన 

య్య వ డోంగా [హి-పు] దోసె చ్న్చావడవ 

తొట్టి. పిడి(కోల బగన్నె మిల్లీ చిన్న 

_ గరిటి, 

| యింత డోంఠ్ (హిప్ కొండ, గుట్ట 
పు) ఠీవి, కెరగు, విధము, సా [ రాంపు] ; గుట్ట 

మిట్ట: "ట్టు “(దోనెం 

య! గ్ . (హా్ర్రీ] చిస్పిపడవలేః 
1 దత డా (హి షాంపు] చెచకుసాకుక లి 

.. యపవెట్టు తెడ్డు. (౫8 టె 

కో చి దశా (హా, వ్. లెజ్టు కొయ్యి 

(యవ థాబా (హి) నోడవెపాడిించిన 

విద; 'పాడుగు శావచ్చియున్న పదారు, 
నోడతడియకండ చే స్సకప్పు -వల్క జాలము. 

6యట3 -ఛ్రాటా (హి.పు సడ్జపు వెర్యడ్తుకలు 

కి ఎ"?దిసికట్టుగుడ్డపేలి కృ సడ్దముసాకం 

చో టైతె థాటీ [హ్శ్రీ త్ర] ఉక గుజ్రము 
7 ఆఅాచీలే 

మూతికి కళిముకుమాయాగా వేయుణాచ్చు,. 

రూ (యివెథారన్ (హెం్రీ ధైర్యము, 

'సైర్యము, సహాయము, ఆ(శయ్మ్యు (వే 

త్యావాము, దిటవు. “నెమ్ముతి, బరువనముం 

గయత ఛాల్ (హ్ి.ష్ర చాలు, వ 6 ప్ప; 

వాని 

సల్లమ్యు అచ్చు; మూస్వ అెరగు, రీతీ, 
యగి 

వోలిక్యు ఏటవాలు, దినసుడ్యు శే జె ము, అనో 



టట3 

"ఆలు "నెమ్మతిగాం 

టవ థాల్నా(హి పోకతపోయుట్స 

వోయుట, (ఈౌగుట; పొరపోయు ట, 

, ఒలకపోయుట, నిందించుట , ఎఇత్తిపొడు 

"చుట, క్ ల్సి "ఇట్టుట: 

అతివ టవ థాలూ - థల్వాన్ (హి 

ఏటవాలెన, వాలుగెోనుచ్ను, ఎ గుడు 

దిగుడు, 

౮ (జవ థఛానా (హీ) పడగొట్టు బ్రుసడ వేయు 

ఠం, పాడుచేయుట, క్రమ్మునట్టుబేయుట, 

వ్యాపింపచేయుట, (ప్రసరింపచేయుట. 

(స్రయివె ఛాంప్నా (హీ) చాచుట; మూ 

యాకు; దా పెట్టుట, కప్వుటుం 

(ైయె3 - 

 (హి.ఫు) చట్టము ఇౌకట్టు, ఆకారము, 
రూపము, పటము, కొయ్యాశళట్రుము. 

గో టివ "ఛాంస్ (హింశ్ర్రీ) దగ్గు. 

ఓట ఏ థాల్నా (హీ) చూదు (6 టఫ్ 

యా "ఖాండా (హి "రెండున్నర, 

జాతి త ఢబ్ (షాపు) ఆకొరము, రూపము, 

విధముు,_పకారమ్మ 'తెరగు, రీతి, మాగ్తము; 

వెఖరి, పద్దతి;ఉపాయన్కుడౌల్సువర్త నము, 

- తెలివి, స్టీతి, గతి. వయినము. 

1 తి వ థీబువా (హి) దుడ్డు, న వెస 

ఏ ధష్ (హి,ఫు) త వె 

(ట్యయవ్ ఢప్పా (హి) మరుగుప ల్ దా 

“గట; మూత మూకుడు+ 

జో క్రో వ ఢిటాయీ(హి. త) దిట్టతనమ్సు 
సై తనమ్ము హఠమ్ఫు, -ెుండేతనము, 

పొకిరితనము, ఆధికప్రసంగము, విడ్డూరము, 

వ ఢచర్ (హి.పు) చూడు జోడి త్ర 

సన్నాహామ్ము సామ; ముసలివాడు, 

,ఎఏివె ఢడ్డ్దూ (హి. శ్రీ) వృద్ధ వేశ్య ముస 
లిద్తి వదరుబోతుయాడుది. - 

భ్రత ఢాంా = థాంచ్ 

వ్18 యువ 

౧6 వివ డహూడహాన (హీ) (కొత్తదనము 

కలిగియుండుట్క వృద్దిలోనుండుట, నవనవ 
నే 

లాడుట్ట 'తేజరిల్టుచుండుట్ట కళకళ లాడు 

చుండుట్ట 'లేజస్సుకలిగియుండుటఓం 
వవ ప ౨ క ॥ యప ఢడ్డి (హి. శ్ర) (తోటిక, ముడ్డి 

ఫూస (ఎముక్సు ఒకవిధమైనగుడుగుడి 

వె డహార్ (హి.పు) వానమడుగు్కు కుంట 

పల్లన్సు ఓడయడుగ్కు కసుంబావన్న్న+ 

(డున ఢనక్నాా (హీ) మూయుట్ట దాచుట్క 
మూత; 

క్ థల్నీ (హి) మూత, 

యి (1 థక్వానా (హా) మూయించుట్ట 

కప్పించుట, చా-దివె పెట్టించు ఓ. 

మ్యడు మే ఢకో్లౌ (హై. పు) మోసమ్ము 

టక్కు, పనికిమాలినది- (గట, 

(యి త ఢకోస్నా (హి గుటగుట్న కా 

కతి షి ఢిగ్ (హీ) (ప్రక్కన దగ్గిర సమా 

సము, చాపు, 

(ఉన్ ఢ్రూ (హింవు) చూడు (పష 
అలీవిత థలాన్ (హి.ఫు) ఏటవాల్క వాలు 

దిగుడు, ఇచ్చ, కోరిక "వెంస్తు, . 

(౧1వ ఓ ఢలానా (హి) పోతపోయించుట, 

పోయించుట్క పడ గొట్టించుట్క త్రో లేవి ఏ 
ఢ్ధలాయి (హి. క్రీ) పోతకూలి, పోత. 

( జత ఢులానా హీ) మోయించుట. 

త్ే ని ఢులాయీ(హీ. శ్రీ) 'మోతకూలిి 

“మోత, 

సతమ ఢిల్లడ్ (హి ) ఆలసుడు, సోమరి. 

ర్ ఢిల్కా (హి) కంజ్లనీరు కారుచుండు 

రో [ము?ల, ఫుసీక ండ్లం 

(౧ (ఖటీ ఢడుళ్కానా(హీ) దొర్షించు ట, 

బోర్లించుట్క పోయుట్క: ఒలికించుట* 

రేఖా మ ఢులక్నా (హి) ఒలుకుట్క పొర 
లుక్కి దొరలుఖః 



(ఓటుత వ్1క4 రుస 
(మ చే ఢలక్నా (హి) పారట్కదొరలుట 
(1యె వేఢల్మలానా(హి) చూడు. (మ 

"వనకముందాకుట్రి ఆనునమానించుట, 

(ప మీఢుల్నా (హి వాలుట, వంగుట, 

మొగ్రుట్క ఒరగుట్క జూమట్క ఇచ్చించుట- 

దొరలుటు, సారలుటు, 

(దీ వ ఢల్నా (హి) పోత పోయబడుట, 
పోయబడుట్క ఒలుకుట్ట పారుట్క పడుట్క 

జాకట్ జరుగుట్న తొలగుటు 

వాలుట్క ఒరగుట్క శ్నీణించుట, త్రీరుట. 

ల !ాడితే ఢల్వాన్ (హ్రి ఏటన్యాలైన 
వ్యాలైన ఒరగియున్న దిగుడైన జారెడు, 

(౧1 ఎపఏ ఢుల్వానా (హి మోయించుటం 

టీ 191వ ఢుల్వాయీ (పా. ్ ర్ర్ర్రచూడు 

యువ 
యే సమిచ్ ఢళా 
యండి త ఢలైక్. (హింపు) దండధరుడు, 

డాలు కత్తికట్టినఛటుడ్సు బంటు భటుడు, 

ఊరి కలారిచాకీదారు; పోకపోయువాడు. 

యాది వంది వ ఢంఢమో (హింప్తు ఒక చర్మ 
వాద్యము, తుడుముం 

ఎడి ఏ ఢండోరా (హి వ. 

తుడుమ్సు ప౦క్ష టను ప పుచురణము. 

న. శండైల్ (హా వంట కాడు 

(చమురు గారెలు మొ॥ వండ గామిగిలిన 

తగట, 
౧ 

హి, క్రీ) చూడుం 

-జ్లేయి "వెం! -నమురుం 

యహ్రుువేయిన - ల్హ్ర్రమయి వ థండ్ ర్ వీ- 

ఢండోరయా (హి.ప్ర) చాటించువాడు. 
వె ఢంగ్. హి-ప్పు ఠీవి, రీత్మి "తెరగు 

టి వ. విధళ్సు పీరు, వెఖరి, 

నడవడిక్క చర్య, ఉహాయకు, 
. వెలమ కరవును లాసువము. 

యహ త ఠా చేథంగ్' (ఊఉ ఆనాకాగ 

మెనృవికారమెన మోటువయినముమాలిన= 

ఎంది ఏ ఢోర్ (హింపు పశువ్వు గొడ్డు 

లవి ప ఢోల్ (హి.పు ఢోలమ్సు మజైల 

లీ శ ఢూలా (హింప్యు గ్య  ప్రీరమ్యబుడ్డు 

దిబ్బ: పాలిమేరదిన్నె; మిట్ట ం 

యింత యిది త శోలక్ - ఢోల్కీ 
(హి.పు) చిన్నథోలము, చిన్నమగక్టైల- 

యయ త ఢోల్కియా (పాంపు ఢోలువా 

- యించు వాడు, మదైలకాడుమా గ్ధంగికుడు- - 

పున బి థోల్నా(హి.పు) గండు శతాయితుః 

జందిత్ ఢోలీ (హి. స్రీ) (2౦౦ మొకలు 
౧౦౦ంవవకునుగల,) తమల పాకులక ట్ర. 

(త ఢోన్నా([హీ) మోయుటః మోసి 
కొనిపోవుటం 

మపి వే ఢూూండ్ (హి. క్రీ) ఆన్వేహణ ము 

జేవుబాట, శనోథు పి వ 

(ష్థ్వ్యది ఎ ఎ ఢధోయా (హీ.పు) నాలూసవ్న ౪ 
ళ్ళి 

పిబంక్సు కూత జూడ, 

క ఎమయసు, _ 

త్యూడ త ఢోండ్ (హీ.ఫు) కాయ. వీజకో 

ఫము, పాతకొంప, 

(0 మ్చదివ ఢధూండ్నా (హీ) చెద కుట. 
కౌవలాడుట, అనే క. 

ఆపాది తే ఢూండీ (హి. స్రీ) కాళు 

థాన్యపుకాయ. 
గ్టమ్రవత ఢూండియా. (హింపు) జీనువుత 

స్థుడగు ఏ సన్యాసి. . 

త్ర. ఢోంగ్ (పొ.వఫు)ు చూ సము, 

మాయ, తక్క 

(రంపవ- 6 విత శొంగి. శోంగియా 
(హి) మాయికయెను మోసపవు,;వందక మొన, 
"వోంసగాడ్పుటక్క_రిమాయికుడుక పటపు, 

(ట్ వే చేయా (హీ.ప్పులెండున్న ర కేస్టకొల. 





య! ఎ 816 ' లా 

యి! జూత్ (అ, స్రీ) స్వభౌావన్సు వస్తువు, 

సత్తు పదాద్ధమృు మూలమ్ము దేహము, 
టానికి, మనిషి వంశము, విధమ్బు రులమ్ము 

జాత్కి స్థీత్కివెనమ్సు పకృతి; వర్తనము, 

వాడుక్క గుణము, మతము అంతస్థు పద 

మ్శు దశ, అధ కారమ్ము శ్రా, సామగ్ధ్య 

మ్సు స9భువు, స్వామి, అయ్య "గారు. 

అయ మ యి 13 -ఎ వరీఫ్- (పొ మ 
హాత్కుడు, దొడ్డనాడ్యు పలవ, పోకిరి" 

తో! ఏ దొతీ (ఆఅ) స్వాభావికమైన సహజ 
యమ్ే”ే నిజృ్మమెన, ప్రధాన మైన, మూల్న్చమెన 

సజాతీయమైన్క స్వంక, తన 
ఛి గ్ అవాావి గా 

అవ !ం జాస్ (అ.ఫ్పు) జక స్మికమరణ మ్యుఅప 

మృక్యువు+ 

ఖ్ 1ఏ జాకిర్ (అ) ప్ర) స్టావించునాడ్కు భగ 
. వంత్రుని తలచువాడ్వు క్షాపకము శేయు 

వాడు భాగవతుడు 

విట జాహిల్ (అ మరచుస్వఫావము"”ల, 

అజొాగ రత్రభల, విస్మ్ట్పృతి్శల:_ 

గఖ! ఎ కాయిక (అపు) రుచి, రసమ్ము కొమ్మ 
దనము రసనేండ్రియము. | 

లభ ఎ జబహ్ా (అః ప్ర్రు వధ, బలిహరణ ము, 

పకుచ్ళేదనము. (సకా శ్రీ;యముణ) 

హల) ఏ జనీహ్ (అ) జా స్రోకుగిధజేయబడిన 

జంకువు, వధింపబడినది. 

సేమిత జఖాయిర్. (ఆప్ట) సంధారములు) 
ఉ-గా9ణములు, కోశముల్యు సంచితములు 

నధంర్తిడాములు సామగలు (కలము ఏ 
$ + నా 

ఏవ) _ 

కల్తమ త జఖీరా (ఎప) సంభాగమ్ము సాము 

గి, ఉ-గాంణమ్ము సంచితము; కోళము, 
సం హాము, 

కు తేటక్సీచే జరా జరీ (ఆ కొంచము 

స్వల్చ్పము, రవంత, (టక్సేత యి సా (ఉ) 

కొంచమంత్క రవంత కొంచపొటి. 

ద్) ఏ జరాప (అవు) మార, హస్తపినూ 
కిము, 

ఆలె 

శ్ర త జజ (అపు) అభఖువ్రునలుసు,కొంచెము, 
| ఇవాంక 

09 + క్ 7౪9 నీం ంతౌవము 
ఆపాల్ల ణీ జుజ్రేయ (హి, త్ర) సంతన ము, 

వంశము, 

లచే జరీఅ (ఆపు) సాధనము ,సంబంధము , 

కారణము, మూలము అశం యము. జలము, 

తి తి ఆం 

అవీ యత జుఆఫ్ (అపు విపుమ్ము ౫౧భ్ ము, 

అవ 

తే క వ్ జో, జో ॥ లోప జకన్ (అ.పు) ; డ్హము, గద్దువ 

శావార 

న (ఏ జకె (అ.ఫు) వడీ, తీళచంము, నూకు 

చెడ! స నము క్ర గజ . బుద్ధి చుకుకుద; స్సు తీత్హ్యుబుద్ధి 
అలి | న్డ్ 

ళి ల ష్ త్రి వ 

యి రత జకావళల్ (ఆ, స్త్రి) బుద్ధితీక్లుక; 
బుద్ధిసూక్ముము, వివేకము ెలిప్తిచురుకు 

దనము 

శ క్ "ళ్ళ ఆ “ముు అ -సోం ఖ్ ళా జిక్ (అ.పు) జ్ఞాపక ప్రా వము 

భగవతాస్తోశ్రము, పారాయణము, పురా 

వము, 

యే త జకల్ (అపు) మూ శ్ళ్చము, లించము, 

ఫుంలిరామ్ము పుముషుడు, 

జ్ర టం 
నాడు, తీత్సబుగ్లలనాడు,  చురుకూూల 93 ధి. 0 శ్ 

'తెలిఫ్* ౯. 

ల ౨ జుల్ల్ (ఆశు) నీవత్వము, వైద్యము. 



యత 

తలే ఏ జిల్లత్ (అ. శ్రీ) పరాభవము, అవ 
మానమ్ము ఛిన్నతనమ్ము భంగము, న్య్యూం మ 

ఇ 

కో వే చలీల్ (అ) నీచమైన, తుళృమైన. 

అల్బమైన, థ్ న. చీ” కర్నాా (జ) 

తిరస్క_రించుకు, అవమానించుట, నీద 

పరచుట 

ఏ బక్మ్ (అ. శ్ర్ర్రీదూవ.ణ, నిందుచివాట్లు. 

గి ఏ జమ్ (అ. ప్ప ఒడంబడిక , ఒప్పుకోలు, 

జఒజపష్కందము, వాద్దానము, ఉత్త రవాదము, 

అప్పగింత, పూచి, పూట, బాధ్యత, స్యా 

ధీనమ్కు ఎ లోతు 1 ల4ఏ చార్ 

వర్ (పా) పూచిదారుడు ఉత్త్షరవాది 

అధికారి, బాధ్యుడ్కు స్వాధీనపరచుకొనిన 

వాడు పూటపడినవాడు, ట్ర 1ఏల4ఏ 

- చారీ (త్రై) ఉత్తరవాదమ్ము అప్పగింత, 

ఒడంబడిః, ఒప్పందము, "స్వా ధీన ము, 

వూట్క పూచ్చి బాధ్యత, అధికారము. 

ఘర జమోమ్ (ల) నింద్యము, దూవ్యము. 

ఆనే త జంజ్(అ.ఫు) దోపమ్ము అపరాధము, 

స 

టీవి “జనబ్ (ఆ.పు) తోక, "కేతు (హము; 
కంటి వెలబపలికొ లికి. 

క్ స ఆజ ఇదిమతు పర్థక( ప్రత్యయము, 

యజమాన్సి కలవాడ్డుమంతుడు; వంతుడు, 

కల ది కా డు అనుఅద్ధములనిచ్చును, 

దిలేలి లే! గహ్పు సేత - ఆర్ బఒ 

తుల్ అజ్ఞా నా 

అతత 3 - జ ఆఫ్ (పు) గుణ 

జమ్ము లక! యటం |, 3- అజ్ అఫ్ 

వై 

జ అడ చ స 

ఆక్స్ (పు, కనిష్ట్రసామాన్య గుణజము, 

న $ 1 143 జుజ్్జలాల్ (ఆఅ) ఫఘువతగల 

- వాడు, గెరవవంతుడు, న 

ప వ పర్ (క్రీ) మహ 

ర! ఫీగాకత్ని (రెండుధారలు”; లది) 

ద్ర 14ఎ వాలళ నూన్ (ఫు న 

కార సంపన్నుడు అట ఏ3 నర్ 

నెన్ (ఫు) శెండుకొమ్ములు?లవాడ్కు 
మ 

హాసికందదను నొకయవన టేశపురాజు 

అనుకొందురు, (1240వ -మటన (ఆ 

క ట్ స్థ ము, సరం
హాసము. 

యా 'జాక్ష (అపు) రుచ్చి రసీము, రసనేం 

(ద్రియమ్ము ఉ్నదేకమ్ము ఊఉ త్సాహ ము; 

ఉల్లాసము, కావముము, 

క 

. 

ళం ఎ ఇవీ (ఆఫు) కలవారు,
 ఊన్న వారు 

యజమౌనులు, స్వాములు ఆధికారులు, 

( య౨.వ్య ఏ 1. (టు ల ఏ = జవిల్ ఇ 

తిచార్ (ఆ) నమ్మకస్టులు, 

ఆల (యివే జవాబ్ (అపు) వెడలీపోవుట, 

ఫపోవుటుం 

ఆనీ త జహబ్(అ.ఫు) బంగారము, (గుడ్డు 

లోని చందనూమ, (పచ్చనిభా?;ము) 

లైక్ (అ. ఫు) మరఫు; య. 

వస్మృల' 

టప జక హ్స్ (అపు) మేధ, బుగ్ధి, "తెలివి, 

క్ఞైాపకమ్ము ప (తత (దివం 

ఎదకీ క్ (ఫు) అతిసూత్ముబుర్ధి, డితే 

(1 - లడానా (ఉా బుగ్ధిబలముపయో / 



పతి ఏ 
న. 

818 ఇం 
గెంచుట ఎపర్యాలో చించుట్క్ట. పనయటె ర 

- నిషీస్ (సా మననుననాటిన, 

'లదదిత జహీన్. (అ) మనస్వి మేధావి, 
న "తెలివిగల వాడు, 

క్ 'జేయబ్ (అ.ఇు) తోజేలు, 

త ఎ త్ (అ.ప్ర) మతుపస్థక (ప్రత్యయము 

చుడు ్కఏ అనుపదము, (లు! చీ 

ప్త ఇఖ్సియార్ (అ)ఆధికాగవంతుడు, 

ఏ|దుి! టట్రత - ఇస్పెటదాద్ (అ) 
సక మంతుడు, సామస్ధ్యము గలవాడు, 

మా వాహ క్(ఆ) ఆధికారయుగల్క 

యడాగ్థమైన నొన్టయము గలృ్యప్ర్రుక్యీయె త 

_.పహాయాత్ (అ) జీవవంతము, (ప్రాణము 

జ్ అజో 

గలది ఒమయు!! బ్రా జిల్ పొజ్జ్ 

(అ,ఫ్ఫు అరబ్బీ చొంద్రమానము యొక్క 
కడపటినెల, క 1 ఆడు లతే మ్ 

హుర్మత్ - ఇద్దక్ (ఆొమానముగల, 

గెౌరవముగబ్ప మూత తాక ఒద్ (పు, 

అరబ్బుల పదునావండవ చాంద మూసము 

గస ద ఏ - రత్న(ఆ) ఉన్న కపదవిగల 

ర్ ఎ-రూహా హా (అ)స వేతనము, సజ్ 

యాలి క ఏ పోష్ (ఆ) తెలి 
కళ 

లచే జైల్ (ఆ.ష్టు) జీరాడుఆంచు, కొంగు, 
(కింది భాగము మండలము సజ్టమ్ము సమౌ 

జము; ఉ తృరభాగము; అనుబంధము; (కిం 

ద్క దిగసన్క ం! మ షై! ప - చార్ (పాంవు) 

నోపు డు, కొన్ని(_గామములకుఆధి కారి 

లీ త య్లయుమ హస్ బ్-(ఆ౪) [కిందనున్న 

(ప్రకారము, ఆత్తరోవాను పానము, 

క ట్ నన లని. 

(0) 
స నే (ఆ, శ్రీ) రకారము, ఇది ఉఊరదువర్ష 

మాలలో పదునాలుువయతురము, పాగ 

సీకభాపులోప-న్నెండవద్శి ఆరవ్బీలోపది 
యవది, అరచ్బీవర్ట సాంఖ్యము (చమ!) 

తారే మరిక సంఖ్య వంసువందలుం (కము, 

అ 0 రాజ్ (హి) బెల్లపుపార్చు పా 
యం రాబజ్డీ (హి. శ్ర) వీండిమొ!! నవి 

సెన్ వెసీ స మజ్జి,పు పులుసు, చిలికిచిక్క గా 

కెసీసపాల్కు తిమ్మ మ్సు కరంఛ ము. 

వ. రాబిత (అపు) సంబంధమ్ము. బంధు 

త్వమ్సు "సంయోగము, సంసద్దము, క్రమము, 

ఫై ( రాపడ్ (హి.పు) ఫలింపనిభూమి,నిస్పా 

రమైనభూమి. 

జీ" రాపీ(హింత్త్రీ) రంప్పె నూ దాచాడు 

తోళ్లుకోయుక త్తి 

యి) రాత్ [హానీ 

61% రాశా (హి) ఎజ్జన. 
య రాతిజ్ (ఆపు) దెనభరిణము, దిశ 

]) రాత్రి నయిం 

బత్తెము; భరణము, బత్తేము పగువులకుడి 

నమువాడుకగ నిచ్చునది* 

వ. ఆాతిబ (అపు) జీతోమ్యు బత్తెము. 

ఛభరణము. 

ఏంటే 1) రాఠశ్రోన్ [హాం మ్స] బలిస్ట మైన 

దిట్టమైన, బలము*'ల; జకకఘుల ము 

(రాజపుత్రులు): 
౭% రాజ్. (హీ.ప్రరా జ్యము వొరకనము 



“టాక్సీ 
(ప్రభుత్వము, విద్యమా+ ము; (ఆ.పుకా'సె 

వాడు, కూప్పరవాడు, నచ్చుపనిలేక తౌప్ర 

(మ రాజూ (హి, స్త రాజు, ప్రభువు. 

కో (పా 1) రాజాంయా (హూ. శ్రీ) రాజరికము, 

చొరతనము, 

ణా (౧ రాళ (హి.పు) ఉపకరణము, పని 

ముట్టు ఆయుధము, (పంచాణులది-,క క్రై 

యొక్క కేవ, (రక్య్కసుడుం 

గశసా! రాచ్చస్ (హి.పు) న! 

యాళ్ల ౧ గొన్ని [హంత త్రై)రక్కని. 
యామ (, రాహత్ (అ,.శ్రీ ఆ విశా9ంతి, 

"సెమత్సి నివ్వళ ము హాయి శాంతి,సుఖము, 

శని! శ్ రాహిక్ (అ) దయాళువు కనికరము 

గట, జొలిగలం (చీము, రసిక, 

కత! - | రాడ్ - రాద (హింత్ర్రి) 
వ! రాడ్ (హి. శ్ర్ర్ర) జూడు కలహము, 

యుద్ధము, పోరాటమ్ము, వాదము. 

వ్ 2. ర డియా (హి.పు జగడకాండి. 

క! రాజ్ (పావు) అంతరం+మూ రహస్య 

ము, గుట్టు; గోప్యము.) (| ఏ 1 ,-దార్. 

(పూ అంకరంగుడు, నమ్మక స్థడు, ఆప్తుడు. 

ర్ డ్ప 1 - 
గుట్టుబయలుప రచుట, 

- ఫామ్క ర్నా (ఊఉ) 

నా స్య ₹0ం%్శము 

చేయుట. టం! = 2 నియాజవ్డ్ 

(పు ప్రాద్ధన; కేబరింపు గ్ సల్గాపములు: 

సలి 'ససనల్టాపములు (ర్త జే ్రేకు. 

య (అ) పోమకర్హ జాడ 
టా రాస్ (ఆ.ఫ్టు) శిరము తల, శిఖరమ్ము 

౨19 కా) 

వెఫాంమ్చు కోటరము్ము అ, మ్యు 'సముద 

ముగోచొచ్చియుష్న భూభాగ ము, బాట్ర, 

రాహుగగహూమ్యు పెద్దనాయకుడు. 

కవన ! లా! - ఆల్ ది (ఫు) దీ 

ఇాయనము- (, (6 (దో! లా 1౧ -ఉస్ 
సర్హాన్ (అపు, ఉత్త మ. య! 

ట్ర (వు ప్ర) మూలధనమ్ము 

బంజారము, రాష్ట్రీయబుణము, టట), 

(౫ 1) వ. రా హుంకేతువులు, 

టా) శాన్" ( శ్రీ) రాశి, ప్రోవు: కుప్ప; 

ప్రై ళృెపునాడు, 2 ట్ర లా మాన (ఫు 

5 శిచక్యముం | 

౮%) రా (సం.పురాసక్షీడ ఛాన్యరాళ్ళి 

వృద్ధి; వడ్డి; రాశ్కూటముల్కు అనుకూలమ్ము 

అనుగుణ్యము. 

ట్రా% గాన్ (హి. శ్రీ) దత్తు వెంపకము. 
(టు - న్్ (ట్రీ _ బవిశానా- లేనా 

(హి) దత్తుతీసికొనుట- 

(10 రాసా ను) జడము, 

నీ 
గు 

టు (, రాస్త్ (పా, తిన్నని;,దక్కనియదా 

ధ్ధమైన, నిజమైన్స సత్య మైనం సరియైన సర, 
భమైన 6 !యంజ1%) - ఆనా (కృ సరి 

పడుట్క ఆనుకూలించుట. ఏ(్ల యిల! 

- పాజ్. (పా) సరళుడ్డు నిజస్టుక్కుయదా 

ద్ధాది న న్యా యస్థు డు, 

క్ర[ యజ | చాజే (శ్రీ) యచదా' 

స్ట, 'సరళత్వమ్సు నార్టయమ్యు సరళవర్త 

నము, వ. ఖాన. ప సా) యదాొగ్ధ 

యదాగవావము నిజమాడుపు 

యము స్స కెన్త (పా.పు) శ్రేణ్సి వీధి, బాట, 
నే స్య మాద్దము. 
కో హ్. రాసీ స్తె(పా, శ్ర) సరళేత్వమ్సు సత్యొ 



ప్రై) 

త 
'మెన్క కాశ్వతమెన ౩; యదార్ధమైన, విశ్వస 

శ 

.నీయమెన్వ శుద్ధిచేసిన (తౌామంము). 

బ్ రాసూ (పా, ప్ప) ముంగిస," బభువు, 

యో!) రాసీ (హ్, పుసాధాళ ణయమైన, క 

న్య్వెన, మధ్యమజాతిగుజ్దము. (ము. 
శ (0 “'రొవ్. (అ,ప్టు) రెన నభ్రంమా , దినబ ల్తె 

ఉయ్ రాషిడ్.. (అ) చక్కున్మితోవనడచు 
వాడు, న్యాయస్థుడుు సస్టైనుడు ,నిర్ధపయకుం 

మ రాషీ (అపు) లంచగొండి, 

కీ (0 శాస్త (ఆ) సంతుష్టి చెందిన, ఆనుమూ 

దించిన, అంగీకరించిన, సమ్మతించిన సమా 

ధానపడిన్న ఇష్టముగల, ఇళ్ళ గల్క త్చృప్పీ 

చెందిన, " సహానముగల, సంతోషముగల్ప్హ 

గక 1) -కర్నా (ఊ) సమాధాన 
“పెట్టుట తృష్పీపరచుట, ఒప్పించు ట. 

లు లని - 

న్ తో) = నామ (ఫు) పరిత్యాగ 

పఠ్శమ్యు సమాధానపతిక. రది త 
- పోనా (ఇ). అంగీకరించుట్క తృప్పీ 

పడుట, సమాధాన చడుకుః 

౬ (, రాగ్ (పా.ప్రుపసీరికబయలు, బయిలుం 

టాంక్ 1౧ రాగిబ్ (అ) ఇష్ట్రముగల్క ఆశగల్క 
వచ్చె. బే న | శ లా తే 

మొగ్పిన కో 33 లు(స్వడెం నడి! పనోన 

(ఉ) ఇచ్చించుట్క ఆకించుట్క కోరుట 

స్ప | 

పె చూరులసు 
! 

ఎఅా=లోలా=లో 

రాఫ్జి (అపు పాహండుడు, 

న. రాకిమ్ (ఆపు) అేఖకుడ్సు లేఖ), 

వాంయువాకు. 

ఆట్ 1 రాక్షిజ్ (ఆ,ష్టు) శాకు,ఎక్టు పాడు. 

వాదము ళు దాక, తిన్నదశమ్ము[ క్రమము." నై. రాకడ్ (హి - శ్రీ) గనుక నేల, ఇసు3 

“న్, 

గట రాఖ్ (హా. త్ర: బూడిద 

ఆలీ!) వ్ (హి, శ్ర) నకు 

కాప్పు కెప5్, కక్షుకుడు, 

యళ రాగ్ (హా 

కోపము, జడము ;కెమము, క ౫ 

య య) -రంగ్ (ఫు) ఆటహెటలు, 
వినోదము 

; గస్ప్రముః 

, తోరము; 

హి. 

పు) 0" గమ్ము పాట్కస్వనము, 

ఆ) రాన్ని(హీ. శ్రీ) లాగిణి రాము 

యొక్క_ఖ "ర్య జారిణి. 

స్స్ కానీ (హా.పు) పౌఠకుడు,రా[కామి. 
లీ) రాల్ (హి. శ్రీ) చొల్లు, వొం పహ 

ఒక బంక. 

రాలా (హి.పు) నవధాన్య్వములు, కలప 

తపుధాన్యముం 

గ! ఛీ. రామ్ (పా) విధేయమైళమచ్చిక పడిన, 

శిసడిన, సేవకుడు, స్వస్థ్వమెన, సంతుష్ట్వ 

హ్, 

౭% శ) రామ్) మ్ (హి, క్రీ) జేజే, కం 

డము, వందనము. 

లలో గొమ్మూం (హొ-పుఒక విధమైన మేక. 

౮ (పా. శ్రీ) తొడ జంఫు- 

(౮) రానా (హి.పు) నాయకుడు, పాళి 
-గాకు, రాజాధిరాజు. 

(1%) రానా (హి) జాంగబము, అడపిసం, 

తౌను గాపుట్రన, ఆటవిక ము. 

(బి ( క్త వ్యా (హి) అంళకచేయుటు,అన 

చుట. అంచాయనుట. (అఆవుమెొ!) 

ఆస్ (౧ రాంపీ (హి. శ్రీ) చూడు. టా (1, 

(యి %, రాంరయూ (హింవ్ముప్రియుకు, వలప్తు 

సొతుం 

ల్లో 1% రాతనుణ్నేల
్ (హీ.ప) 

గోయి ఇద్దకుండ, 



యమ 
లది యు |, రాంథ్ (హి త్రీ) జగడ్రము, 

టు) రాంచ్నా (ఉా బహిహ్కురించుట; 

వడలగొట్టుట. 

ర చ| శాంద (పా) బహిప్క్ల్భ్చుతమెన్స 

తిరస్క్బృత మైన తుళ్ళ మైన. 

(బు () రాంధ్నా (హీ) వండుట్ట ఉడక 

వెట్టుటు, పక్త్వము]చేయుక్రు; 'రొట్నమువడ 

రుతు 

ఏం రాండ్ (హి. క్రీ) వయిసుద్కి ముండ, 

ధవ, ముండమోపి, రండ, మోటు 6 మొ (౧ - 

కాసాండ్ (హీ్.పు) ముండ బెంచినబిడ్డ, 

చెడినవాడ్డు దుర్మార్హుకు. 

సు |) ౯ాండా (హి.ఫు) అపత్నీ కుడు, పెం 

జ్రాముేనివాడు, పండని, నిస్సాగమెన, 

వీడు, 

(61) య కాంగ్-రాంగా (హీ.ఫు 

కంగు, తగరము, సక్తు ధ్హ్రత్లు య (0, _ 
భర్యా (పు) సత్తు లేక తసరపుబొమ్మలు 

చేయువాడు. 

సలు 1) రాయడ్(హీ.పు) మ సల్మానులలో 

కలిసిన నాజపుతులజాతి. 

(స, లాన్యా (హి.ప్రువీడుు కంచె, పుల్లరి, 

"మేత్స పన్ను (ము, 

లో () రానీ (హిత) రాణి, దాజుపెంబ్లా 

౨౧ గనీ (హౌ త్రీ) సారధ్య ము, 
తోలుట్క నడపుటు (వృత్సియందు) 

వ) రావ్ (హి.పు) రాయడ్సు నాయకుడు, 

"లావు ' గొరవనావముము, 

యిం |) శావత్ (హి.ఫు) భూరుడు, వీరుడు, 

దిట్ట ఊడ్బువాడు, ఒకజాతి. 

ఆం!) గౌవ్టీ (హి. స్త్రీ) కురు మా డు 
గొన 7దిన గసడారము, -“ములుకటు,క టే స్వ 

త21 కస్ 
(పేమ, ముద్దు, అ చ్చక్ష, 

ట్ర్ నావల్ (హింప్తై అధికారి, కాయ 
కుడు, ఇద్ద, (ప్రభువు, ముఖ్యుడు; "రాజ 

సభ, యోధుడు, పోటరి, వీరుడు; న 

సన్యాసి. (నము. 

ఖే (, లాన్చా (హింఫపు]) జుడమ్ము సరయదనోళ 

ద్య రాౌవంద్ (పాకీ) కేవలము, (శేవ 

ల్చిన్నియనుమూలిక ), ట క్ లాగ వేయు 

దం డెను, యోసనీస్తాట్తు! = చీనీ (ఆ) 
వినా చేవలము (మూలిక ). 

తు రవీ (అపు కథికుకు, ఇతిహాస 
కుడు; చెప్పువాడు. 

రీ రాహ్ (పా, క్రీ (తోవ, చాట, మొగ 

ము, రీతి, తెరగ్యు సంబంధము, వర్శ్మనము, 

ఢూ క్ 1, -ఖర్్ [పు శ్రోత ఇప 

స్ట్ ళీ. _దౌర్రీ (శ్రీ) 'తెరువుసు 

ము, (యహ. య్యమ్లు క) చేఖ్నా-తక్నా 
(ఊఉ) ఎదురుచూచుట, షి యు కం 
రజ్బ్ - రస్క్(పా,) ఆచారవ్యవహార ములు, 

ఎరుక పరిచయములు, సంబంధమ్ము పరిచ 

యము, "నెలవు; వర్త నము, యాం ల్ 

_ కా గ్లీర్ (హా)? చాటసారి, "తెచువరి, 

యు ళీ /॥ కవివ్( శ్రీ) స్వభావము. , 

వర్శనము, _వెఖరి ఏవి క ౧, = ఆదమ్ 

(ప్పొామరణమా, (4. కీ _ బన్- 

హార్ (ఊఉ) న ట్టు కోడు, యతో) ర 

వ “జనీ(పా ఆ) "తెరవాటు, (తోవలు 

త. మే = గుజరక్ (పా,పు) 
లాజమాగ్దము](ప్యు! క్స్ ఆ లేనా (ఉఊె 

(తోవబట్టుట, బయలు చేరుట, నాఆ (కీ 

నుమా - బర్ (పు మార్దదర్శి, _తోవచూ 



తిచ్లిలై అలలై 
న్ శభ 

పువాడుషం యాలో క )-నుమాయా 

- బరీ (శ్రీ) ఊప చేయు త్రోవదూపు టు, 
మొగ్టదర్శనమ్ము (యి!) _ వార్ (కు) 

వడ్ న! నడ౩గుజ్ఞము, ట్ర |4ది 

- వారీ (త్రై 
అతి () రాహిళ్ (అపు ఛబాగవతుడు, 

సన్యాసి, యోగి, తపస్వి(కిర సనులా శ్ ౧? 

రాహ్ిన్ స వ్ వం లద, అదీ 9% గాహిన్ (ఆ.ఫు) కుదువవెట్టి వాడు 

రింఖ, గుజ్జపునడకం 

(ు | చాహ్న్ని (హీ ఒనసరునాయి ముల్లా 

డంచుట. | 

టపి | రాహూ(హి.పుుశాహువు'( వామ్ము. 

యని!) కాహీ (పా.ఫు) పొంధుకు, బాట 

సాది, 

ఉ్చీ గాయెంనాయ్ (ఆ, స్త్ర) అభిప్రాయ 
ము మతమ్ము బుద్ధి, ఆలోనన 

ఊనా విచారము ఉపచిశము, 

త్ లవపు, 

గ్ల కాయా (హి. శ్రీ) ఇద్దఆళాలు 
యిల్లు 'రాయిత్, (అం స్రీ) ధబ్ధాజము; 

చెళ్ళాముం 

వ్ (౧ “'రాయితా (హా.ప్రు) పెకగుపన్చడి. 

ల్లీ ( రెాయిజ్ (అ) వర్తమానమ గు, 

నడచుచుస్న, చెబ్లుచు- మరూఢిలో నున్న, 

వాడుకలోనున్న, సారసదాయకమెన్మా 

యత (| యం _ ఉల్గ్ వర్ధత్ (పు) 

(వ్రస్తుతవ్యనహాదములోనున్న , ఇప్పుడు చెల్లు 
చున్న, వర్త్శమానముగోనున్న* 

ట్ర యూ శాయెశాషవె)త్రోవలోదొంకిన 
ఈ చిత మెన్; 

దూ") 

( ॥ కా ణి 

6 మైన, వృధా, 2 1) జై మ 

(ఉ) వృధాచేయుట, వ్యద్ధమువేయుట, 

అ రబ్బ్ (అపు) పోమకుడు, పాలకుడు, 

న్ బు జ వ్యా మ ఆరి, అ వ్యాజపి 
చ మన ! పపసిక మాలి? ర షా 

భర్త, స్వామి, గవుడ్కు రబ్బరు! ఆ 
= తార, ఆలమోన్ (మ్స జం ష్ వ 

ఈశ్వమయడు. 

అబే రుబ్ ష్ (పాపః 3పపాయము “సము 

సారమ్వు గజ్జ, పండానముం 
ర 

ట్ర కుభా (పా) ఆపణారుచునాడు, ఆ 

కుడు, హాకంచ్చు ఆక 

చెల్ (పొ వనోహారము. 

ట్లు రబౌబ్ (అప్ప) ఒకతంతివావ్యము, 
సొరంగం క 

లాకళు గలెలీ (పా.పు) కైజికుడు. 

త్ర రిబాత్ (అంఫు) న్మతమ్ము. ధర్మశాల, 

ములుులపవద్యము; నాలు సఅక్షగ ముబునల 

మాకు 

త్. రబడ్ (హీ. శ్రీ) ఊఉఅలసకు, ఆయానము, 

' ప్రయాసము. సండారము, వృధా(శ్రమ. 

్థ్గ్ర రుబ్బడ్ (హి.పు) కటింవాడు. 1 

తగి ్టె రబ్ డీ (హీ. శ్రీ) 'ఉ డక 'పెట్టిచిక్క. 

గాచేసినపూబం, తిమ్మునము ;మజ్జెగప్తులుసు. 

క్కు ్ట్ర రబ్స్(అ-వు,బంధన మ్హ-ససంబంధమ్వుసంయో 

గము 'అభ్య్యాన ము,వాడ్తుక ,న్నేహ ము,పపిచ 

అణాల 

యనా, కటి మ్యు-జబ్బా (పు) కష్టాదిట్ట 

ము, ఎరుకపరిచయములు, ఆదరసతానమా, (| 
మర్యాదలు, నంబవ౨నము, వర నము, 

లి జూద 

ర్థాంశముః “నాపన 

గవ పౌలు, / సమితి క్రై ్ట) వసూ! 

ఆ. వన్ (ఆఅంపు) చతు 

నివసీించుఖ గమ * 

అసస వవీజ్ (అప ెపలఫ్తకొడు క 

సవతితల్లికాడుకు, మి" మకిల్లికా దుకు 



గ్స్ర వంతి యాను) 
ఛి 

ద్ర రటీఒ(అ. స్రీ) వసంకబుకువు; తడి 
కారు, ర్వీ లీ! ఆ -ఉల్ ,అవ్వల్ (పు) 

అరబ్బు లమూడవచా౦[ద్రమాస ము 

ప -లో టి! గు ఉస్ సానీ - 

ఆఖర్ (ఫు) అరబ్బుల నాలుగవ వారయద్ర 

మా'సముః 

ఆ రక్ (హింపు) రిపువు, మె, సగవాడుం 

నట్టు శ్ రపట్ (హి. శ్రీం) బంకమంటిబిడు, 

“వేటాడు బయలు, జూారునది 
అవ 

అు గవ్టన్ (హిం శ్రీ) జాము. 
(చ్చు రపట్నా (పా) జాకుట్క జదగుట 

ఉఎ్యయ్జ్రా రప్రప్ (ఊఉ. స్త్ర) నడుచు 
నప్పుడు, జోడన్క ఒకగుజ్జపుపరుగు. 

౮ స ఖు గప్రపానా (హీ) వడిగాబోవుట్క 

వోడనపోవుట గుజ్జము) 

లప్ప రన్లీ (హి, శ్రీ) పాయి (తిరస్కా 
రముగా,, | (తెల్లని. 

ఆల్లు కప్పా (హిళశాష్యవర్ణ ముగ ల, 

యి రత్ (హి. శ్ర్రీ)ర్యాతి,శేయిమ్లు యి) 

-జగా (పు) జొగరణ, మెలకు వ 

జూ త్రం 

యి రిక్ (హి. క్ర్ర్రీబుతువు, కెలమ్యుఇ సుక 

ఎ) 6 రతౌలూ[(హి.పు) రక్నపురగడ్డ కంద, 
. గెనుసుడ్డు 

(66 .8తానా (హీ) ర్విక్తముగాచేయుట్సువిడి 

చేయుట్స వట్టిదిచేయుట. 

అప్స్ రత్న (అపు) అంతస్తు మెట్టు పదవి, 
దళ, అధికౌరమ్ము పెత్తనము, గొరవము, 

ల్ర్ర) కఠన్ (హి.పు) రత్నమ్యు కంటిపాప; 
రేతస్సు; సారమ్ము మూలము, రుఖ్యము; 

న స త 
-జడావ్ (హి రత్నఖచితము, 

యిన ప్ప జోత్. (ఫు ఓవధీఖే 

దము. 

(6) రత్నా (హి) ఉత్తదియగుట్వ ఆకురా 

యితోరాయబకుట్క సారంగి మోగుట, 

డూ (పు రత్నానే (హి. స్రీ) (ప్ర'కాశమాన 

మెన లేక తేటమైన (కండ్లు. 

౮1) రిత్వానా (హి అకురాయిపట్టిం 

చుట రాపిడిపెట్టించుటః (ము, 

(టి టర రతోంధా (హీ.ప్రు శేజీకటిరోన 

య్ర్ రథ్ (హీ. క్రీ) రధముః 

ఆ రథీ (హి.పు) రథ రథారూఢుడు, 

యత్ర తీ [హిం] రత్సి రతీ డేవి గురిజ 

ఎత్తు; భాగ్యము; అదృష్టము; ళకిక, రక్తి 

కామము; రవంత, కొంచెము. 

యర్ (హి. శ్ర) అవృత్సి ; వల్లింపు, 

జపము, స్మరణ, 'సదావింత నము, 

యే రట్నా (హీ) వల్లించుట, ఆవృత్తి 

-వేయుక్ర, జపించు, స్మరిందుట, సదా 

చింతించుట. 

రజ్ (హీ. శ్రీ) రజమ్సు ఇసుక, దుమ్ము; 
పుష్పురజన్ము. ఫుప్పాడ్కి రజస్సు, గజో 
రకము. 

లా ఏరిజాల్ (ఆ.పు)మను ష్యులు (యు ఏ.చ) 

ఉల! ల్రష్టు - ఉల, వాల్ (ఫు) 
దికాళూల (వొరళూూలవంటిదిం), 

శ 

లే (దు రిజాలా (అ) నీభమైన తువృమైన. 

అస్యా రజబ్ (అప్పు) ఆఅరబ్బులఏడవజాం 

('ద్రమాసము. 

స్హ్రు రజిస్టర్' (ఇం.ప్పు పట్రీపున్నక ము, 

అను(క్రమణిక', పట్టీ, పట్టిక. 

క సము ) రిజిస్టర (ఇంఎగ్ర్ర్రీ) "పట్టీఫ్రస్తః 
ములో ఇేర్చుట "లేక ఎక్కించుక. 

యింన్సు రజ్ అత్ (అక్ర). తిరుగుదల; 
మళ్లుదల వక్రగతి, పునన్ష్వీకారము 

౮౫ 



కు. న కమ) 
(విడిచినభార్యను). తట యాబ్హ్రు 

వస్నైెకలదియగుట, ౬ గశుట్క అశికితిము 

గుట. చూడు ౪ (వూ 

లీ ! లొ క్ యం గ్ 

యే కోస్తా చేస్ మొ” 0 
(హ్రీ) మంచిపన్నెనిచ్చునోరెంట. 

(ప్రా రచ్చా (హి. క్రీ) రకు రకుణ ము 

"కాపు, ఆశ్రయము సహాయము. 

లీ ర(ర)హిల్. (అత్ర న) ప్రైవగమ్ము పని 

కిపట్టు, వ్యాస సపిరము, సరస స్వతీపీటః (ప్ర 

యాణమ్ము సంభారము, 

ర | | 

సమనము, పోక, మరణము, 

శ 0(₹_క్తొ (ఆఅ,పు) గ ల్యాశయముం 

టూ రష్ ౫. ఫు) దయ, కరుణ. కనికర 

ముప తాప మ్స రత గ్బా - దిజ్ (పా) 

దయాళువు, 6 ల్బు ఖానా (ఉం) 

పాలిపడుట, 5'నికళించుకు* 

00 ఏ ఆవ్యోన్ వయాళుడు, దయ 

గల, కరుణానిధి, ఛ్ "వంతుడు. 

న జా ఆ ర్తి (ఆ) ముఖము మరలింగక 

"వెనుక రు నడుచుట 

(సు రడ్నా (హి కడుపునిండుట, చాలుట, 

సంతుష్టి ెయగుట. 

13 1. రజ్వాడా (హి.ప్రు రాజ్యము, 

రాజు దేశము, సంస్థానము. 

దు రజూల (అ. న్ర్రీ) తిరుగు దల, 

మళ్లుదల, వాలు మొద్దు ఉన్ముఖమ్ము 

అవధానమ్ము ఇళ్ళ కోరిక, విజ్ఞాపనమ్ము 

మ! 
యల్టీ సా రజూలియత్ (ఆ.క్ర్రీ) పురు 

పుత్వమ్ము "మొగతనమ్ము పుంసత్వము. 

(0(్ర రరూనా(హి తృష్పీపరచుట, 
సంతోవ పెట్టుట వశపకచుకొనుట్క మో 

హింపజేయుట్క బాలే పరచుకొనుట, 

టు రిర్య్యూ (హి) నిలుచుట; అగుట, 

(వేలాడుట, త్ను పడుట్కు వశపడుకం 

ఢం రుచ్ (హ్్ర్రీ ) గుచి ఆపేషే, కోరక, 

ఆకలి "కాంతం 

యు ఏ రన (ఫా, శ్రీ) వేదబుకు!... 

ర్ట (జు రవానా(హి గచించుట, చేయుట్ట 

కలుగ జేయుట సువాసనలేక ఎనయపురంగు 

రా రము) రహ్మత్ (ఆ. క్రీ) దయ, కరుణు, 

క్షమ; -పష్టము, (రుడు. 

స్వా బహీము (ఆ) దయాళువు, క్షమావం 

మ రుఖ్ (సాపు) ముఖమ్ముచెంపు గల్లము; 

స (పక్కాః దిశే, తట్టుఆంచు, 

కడ; చ 4 ఎమమ్వుష ఇచ్చి.తను కానమ్మా 

గండ ఖీరుండమువంటి ఒం పారా జిక పక. 

కలగజేయుట్క పచాకంచుట (ప్రసరింప 

వేతరుంకు ఇచ్చెప ఫూటెంచు టప, ఆవరించుట, 
9 కనా 

"జరఫుట. 

మ్యొద్టు ఇనావక్ (హాక్రీగ కల వు | టు వధక్ (పావు) కాడరాయ్యి ఇల 
రంగు వన్నె వరొయి+ 

వా 99) ఖా ం ష్ 

(సు రచ్చా (హీ) కచికమగుట్క అగుట, 

పట్టుటు ఇముడుట, అలవడుటు;. పరిచియ 

మగుట, ఆలవాటుపడుళఘఖు వాడుక గు ట్వ 

యము ౪ఖభ్క్ (పొ.ప్ప)ు సొమ్మని, పరిక 

దము, ఉపకరణనులు; దుస్తుః ఊఉ దుప్పు; 

జాలు, శట్టమ్యు ఆస్తీ, వస్తువులు; తోలు; 

కళూచుగె ర్చ మిళాయివస్తువుల దొం 

త్రదము, 

(ప్రసరించు కు, పచారింపబడుట్న వయినము 

జానుండుట,. మంచివాసన గలదియగుట్క 
గాం 



శ శ 

ప్రా వ్రిబిర్ 

శ్ర (ుదము * ్ప టుప్వా ఫ్ర పకట 

ఎవో 

రుఖ్ సార (సాంచ్చు గల్లను; చెంప 

(స్పై నఖ్్ (పొంచ్చు) గుజ్టను, కాంతి. 

యిందివ్యు రఖ్ న త్ (ఆ. ఎప) సెలవు, జను 

్టైనొక్షు ఆను మోహము, పిడుడదల , అవకాశ 

ము వేంచపుఇ పోక న యు+దమ్వు-% [క 

ం యందము 

ట్ పనో నా(ఉ) 'వేంచేయుట్క చెలవు 

పుచ్చుకొనుట. పోవుట. 

శ సెలపిచ్చుకు; పంపుట 

లయింమెి రఖ్ తాన (ఆఅ.ఫు) పొప్పవారు 

పోవు- పుడు మ న. 

న్. రుఖ్ స త్రీ (అ) “సలవాల్య ఇెలవు 

పీ సుకొనిన్వ వీడో గాలుకట్నము* 

గాస్ శ్ రఖ్న (పా.వు) పాఠనో డ పడుట 

వలన ఏగ్పడిన్నతోవ, సందు, క౦0త, 

పగుల్కు తూట్టు బొంద్వఆఅడ్డుఆటంక ము, 

జగడము. 

ఏ రడ్స్ (ఆ-పు,) తిరుగుదల, మళ్లుదల నిరా 

కరణ మ్యునిరసనమ్యు తిరస్కారము , అనంగీ 

కారము వాంత్కి కక్కు, ఆ! నాత్పుం | 2 

ఎృజవాబ్ (పు పు) ఫూర్వప పతకము, (పత్యు 

త్రగమ్ము ₹ం పు లము తి” ఒం 

బదల్- వ (శ్ర్ర్ర్రీవూర్వ పత 
సిద్ధాంతమ్సు వాదవివారమయ్యు భేదమ్ము 

మాన్న, శౌకుమామ, కిందునూదు. 

వ్ స్ప రద (అ్బక్ర్రీ 

స నాసులబొంత. 

ఎ) - 1ఏ్ర రదాద (పొ,ళ) నోడయె! 

వానిశీటు ఇటుక మొ! నానిపేకప్టుచాలం, 

)_చుప్పట్కి కష్పుబట్ట, 

ఆఅంత్రసు, 
ఆదే 

నూర వరుస; కచ్చు 

గ్ 
బే | జు 

కలి రద్ద (అ. శ్ర) పనికిమాలిన లక చిత్తు 

కాగిదముు చెడీవది, చెత్త; పనికిమూలి= ది, 

త వ్ త్ర 

ఉను వ్ర గదీఫ్ (అత్ర గుజ్జపురౌకు వెన 

కకరూర్చు-్న వాడు, కూలము (చె ని ము 

యొక్క. వెనుక ఖెన మ్ఫు; ఆంత్య పొసము 
పప వ. న్ . (| ॥ ఉ 

_నాట్ 

షన ఘు 

(సా) అక్ష (శ్రమాను సాము, 

లప్ప స్ హాల (ఆ) నీ 

తుం ద్బమెన, పోకిరి పలవ, కూళ , బూతు 

లమాదిం 

స. ర 

అల 

ప్రే ర జీల్ (ఆ,పు) నీచుడు, తుచ్చు శు, 

ఆల్పుడు, దుర్యావడు. 

గునియుట్కు బేబరించుట, మూ బుగుచు 
ఏడ్చుట్క ఫీడించుట్క అడుగుట. 

ర ఎ గడ్ కా (హి.ఫు) -వీపిరికట్ట, నలుసు, 

జ గో 

శ రడశ్నాా (హి) పాడుచు %,నొ చ్చుసు; 

షు. 

ఆఅహాగ ము క. రజా ౯ మ భర్త, 

సైష్టుచాడు, పోపకుడు ఈళ్వనడు. - 

ఆ!) రజ్జు క్ర స్ (అ. క్రీ) వీపులు, పాలన. 

ఈశ శై శు రిజ్ క్ (ఆపు) బత్తెముు ఆహారము, 
జ్వవ ము,ి ర౭ంంము, 

తో 1 మా (డ్లా, శ్రీం) ఆగ్దిశదుప్పటే 

లేక య బొంతు వస్తె న. 

రక్ష (పా, “ప్త్రు యుద్ధము, జ నడమ, 
ధి 

గ 
ల న్ 

నం... = గావ ( శ్రీ) యుస్థరు గము, 



న్. త26 యర 

న. ర సృయ్య(పా. పుయుద్ధణార్మితము, 

యుద్ధసం, యార్ధవృత్తాంతము. 

౮ రస్ (కాకు క్ర స "సము, 

(భ్రూ రస్ (పాొఆందునది, చేరునది ;ముట్టునదె, 

(టు ర్ (పొ. శ్ర) క్రొధమ, త ఘమ 

అగహము. 

(ట్స రసా (పా.పుుఇేరునాడు, అందువా డు. 

(టు రస్పా (హి.పు) మోకు, (అడు. 

రీటా రపాల్ (హి.పు) చెరకు, మామిడి 
వెట్టు రరాలము. [క్రాకి చెరకు] 

తుల (య రిసాలత్ (అ. న్ర్ర్ర) దూళ్యము, 

రాయభారసు, అంపకము. 

గోట్యు రిసౌల (అ.పు) పూత్తము, చిం 

ధము, సంపుటము, గుజ్జపుదండు, ' ట్ర 

ం 13 -దార్" (పొ గుజ్జపుదళ వాయి, 

గు ఏ గస్సామ్ (అ, పుత్రవ్వువాడు, చిత్రిం 

చునవాడు, పటము(వాయు నాడు, 

(ట్స "రసాల (పా.ఫు) తెచ్చు;ముట్టించుట, 

అందించుట, చేర్చుట, ేయనట్టువేయుట, 

ఆందించుకది, శేర్చునది. 

మా ం రిసానా 

కోపపడుట, 

ల్రీట్రు రసావల్ (హి.పు) చెరుకుపాలంశ లిపి 

నండినఅన్నము, ఇతురసాన్నము- 

త్రో ట్రూ కసాయ్లీ(పా. క్రీ) అందువాటు, 
అందిక, చొరవ (గవాణశక్షి పా౦డి 

త్యమ్యూ యోగ్యకృ్యపరిడయము, స ౦దర్శ 

ఆ) 

(హి అసమాధానపడుట, 

నము, (పొ (శ్రీ) "నెమ్మతి, నిమ్మళ్ ము= 

లోటు రనౌనున్(హి.ఫ్రు రసాయనము, 
యిం్టై రుస్స్ (పా) *) డ్యైర్యళాలి. 

సనయు ఎ రన్నఖేజ్ ( పా.కు 

| లము, (పళయకాలను, 

లమ్యు [కొత్త గా-మెంలచినది. 

స్తుపునరు 
విమోరదరనకొ 

గం జు రి “మ్ వాస 

నమ్ము ముక్తి, పాచవిమోచనము, 

ఆము రస్తమ్ (పాప) వీకుడు, మల్లుడు, 

పాళసీకలలోని యొకమవో విమనిపేరు. 

శమ్యి రుస్తమి (పా, శ్ర్రై) శౌర్య ము, 

వీర్యము, కూరత్వము, బలాఫ్యత, ఆధ్ధి 

కాళము. 

యూ రస్త (పా,పు) త్రోవ చాట వెను 

కము, మ. 

జ్య రసద్ (పా. శ్రీ) దండు. సంభారము; 

ధాన్యసందయము; శఛ్రారమ్యు యోస్యము, 

యుక్తమ్యుసంగ ఏచామ్ముదిగుముతి,వచ్చినది 

యూ ననదీ (సా భాగానువి"రము, 

గ గ " ₹మూా వ్రీమెసః ం యుక క సగ యవ, యర్ 

క (పా) యుక్తభాగము. 

యా లకీ (హి. గ సా (ము= 

ఎంట నస్ స్కఫ్లూల్' (హి.పు) ర సకర్పూఢ 

శ్ర రన్మ్ [ఆశ్ర )చివ్నాము,- లాంభనమా, 
లేఖనము, పతంమ్యు విధి ఆభారము, ఛా 

క ము,స్కృత్మి సాంప్ర) చాయము. జీతము, 

బత్తెము, భరణము, నడవడిక, వర్నఇము, 

వాడ, ఆలనొటు. క ల్డై 

జ్ [పు. ఆచారవ్యవహారము సాంప్ర) 

చాయమ్ము గీజ్సిం క న -ఒరాక్ా 

(శ్రీ చూగు. ఇ 

(ర్య రస్మనా (హ్స్ సుాంధలేపిత మైన, 

చఇమటతోతడిసీ సీన్స పీతపితలా డెడు. 

(్ (రూ రన్మసానా (హ్) సుగంధ కవ్య, 

ములతో లేళ వెమటతో పూయబకుట, 

తడిసి పితపితలాడుట. 

న. రస్మీ (ఆఅ)వా9ితస సల॥; ప్రహతేమై స 



(షు 

సాంపి డాయిక్షమైైన, _ సాధారణమయిన్న 

వాడుకైన, సామాన్య మెన, 

(యు రిస్నా (హి) చెమర్చుట,స్రవించుట, 
"కారుకు, కోపపకుటు. (యము. 

(మై రస్నా(హి. క్రీ) నాలుక రసనేంది 
ల్సి రుస్య్వా (పా నిందిత మైన, అపవాన 

పడీన, భంగపడిన, ఆవమానితు,డైన, అట్టు 

పడిన, ఆఅవంపటీన, 

వ తో 

సము; అపవాదము, ఆరడి, రట్టు. రవ్వ 

యి రసౌక్ (హిం్త్రీ్ రసాంజనము, 
కాటుకి, (ఒక చెట్టాపాలు) 

ఈ. రుసూఖ్ (ఆ.పు) 'పె9బల్యము, బల 

యు, దెట్టము; దృథత, స్టిరత, బలీస్టత, 

దెటువు; నిలుకడ్వు గ ట్టి; పరిచయము చొ 

రవ్వ వఇెల్లుబడీ, అధికారము, పరపతి, పలు 
కుబడ్యి సంబంధము, అశ్శియమ్యు_ అందు 

అవ 

యి్య్యమ్వల్సై రునూఖియత్. (అ. శ్రీ) నిలు 
కడ, దృథ స్నేహము, దార్ష్యమాు, చూడు, 

వ్ 
ఆవ) రనూల్ (అపు) పంపబడినవాడు, 

దూత; 'సంబేళవారుడు, బేవదూత, పహాజ 
'రత్ మహామ్మదు. 

॥ వా రునూమ్(అ.(శ్ర్రీ) చిహ్నములు, లాం 

ఛవముల్కు అచారముల్కు విధులు స్మృతి 

శాయాను; జీతము, భరణము, పన్ను; 

కట్టుబడ్, 'సారమ్యము, అవి, కప్పము, క్ 

ట్నము్ఫు వేతనము, చాడు, (ఏ.వ శా 0 

త్రూ) రాలీ హిం కణత్సి గంధి, 
బుడిపి, కిణముం 

(వం. రసోయీి (హీ. శ్రీ) వంటక ము 

భోజనము, వంటపట్టు, భోజనస్థలము. 

క! య 
యు రసోయ్యా (హ్.ప్యు వంటవాడు. 

త్రూ గసీ[ పాత్ర డు. 
(్య్బు రసియా(హి.ప్రురనికుడు సుఖలోలుడు. 

ర్ు ఏ రిసియానా (హి శోపపడుట, 

విసుకుట. 

(06 రసీయానా (హి) రసవంతముగా 
నుండుట, కారుట, చెమర్పుట. 

మ్బ రసీడ్ (సా. శ్రీ) పాంప్పి,. చేరక, 
చొరవ, సందర్శనము, జాడ్ర, వయినము, 

చెల్టు-ఏటి, చెల్లుపతి) ము. 

యస్య రసీదగీ(పా. శ్రీ) ప్రాప్తి జేరు 
ట, జేరిక,ముట్టుట :సంపూగర్షత, పరిపక్వత. 

ర్ ట్టు రసీద( పా) శేరిన, ముట్టిన, అందిన, 

పక్వమైవ, పా9ిప్త మెన, 

కయి రసీలా (హీ) రసవంతమెన, రసము 
గల, సరసమైన, సొగసునుల, వన్నె శా 

దేనృ పోకిరిమయైన, 

ఎ (య్చి రహెవ్ (హి.ఫు) వీడుభూమినిసాగు 

బడి వేయుకు* 

యి రిప (పా.పు) దారము, నూలుపోగు; 

సంబంధము, బాంధవ్యనుు చారిపుండు. 

ఎ! లయయ్చి -దార్ (ప్రొాబంధువు, చుట్ట 

మ్సు క్తు'ఏ గప జార్ (ఆ్రీ):బంభు 

త్వము, చుస్ర్రరికము. 

తయా యాయ ఉప్ న్ (౮, చప 
గల, దట్రముట్టిరైన, కాయపుష్టిగల, బలి 

స్స్న, పుష్ట్యై, దిట్టమైన, బలము*ఇల. 

యి 1 రమ్). (సా.పు) మక్సరము,అసూయ, 

ఓర్వ లేమి, స్పర్ధ ప - వైగము, సిద్దు ప్రతి 

స్పర్ధ పోటి, బిడియము. 
యయ రి రారుప్వుత్' (అ. క్రీ) ఉత్టో 

చమ్ము లంచము, టి యి్రంయిం-ఖభోర్ 

(పా లందనొండి. న హ్ యమ 



_సీలౌనీ (సీ) లందచముత్రీ్సీ 
చగంహాణము. 

యి రిషీ (హి.పు) బుషి. 

మ్య రషీద్ (అ) సుశిక్షి తుడు విధేయుడు, 
సద్వర్త నముగలవాడు. 

ద్వి రసద్ (అపు) జ్యోతిషము, "సతతి 
నణితమ్కు ఆ-కాశలోచనము, ,(- అమి 

కొనుకు, ఉత్త లంక రిత్స్ (అపు) చవకము, సారగన్నె. 

యిబ్స్యద్ర రతూబక్ (అ. క్రీ) కడి, "నెమ్ము, 
చిత్పడి చెమ్మ నోటిత్రడి, 

స్ట ) రఆయా (అ ప్రీగరతీంపబడువాడు, 

ప9జ, కాపులు, చేత్మికిందివాకు, అజ్టెకున్న 

వారు. 

యల గా రిఆయశ్ (ఆ. స్రీ) పక్క పొతము, 
అను*రిపూమ్సు దావీణ్యమ్సు మొగమోట 
మ్సు లక్ష్యము, 

ఆీఖీట) రిఆయతీ (అ.ఫు) ఆశితుడ్తుఅగు 
గంహావూర్వక మైన, విశ్తేషమెన. 

పుటి -ఖాన-_7గాపహ్ా (పా. శ్రీ) నతుతం 
కాల, _ 

(ట్ర | రజా (అ, శ్రి ఇష్టము, సంతోపమ్ము 
అనుజ, అనుమోదము, సమ్మతి, "సెలవు, 

టవ మలై జ్ (ఆంప్తు భఛభయమ్ము. బెదరు, 

గౌరవము, అధి కారమ్ము ప్రఖ్యాతి. , ( మ్స 

-దార్. (పాపి బలమెన, భయా నక్రమెవ, 

బది రటద్ (అ.ప్ర) ఉరుము, మేఘగక్టళముం 

ఆటు 1 రలవు (అపు) దడ, వణకు. కంప 
నము, చఖుకురోగము, తొందర చఊముకు 

వాతము. 

టు ఎఏంరటనా (అ) ఒయారమైన్మ సౌణయెన, 

అంద్నమైన్మ కులుకుగల్క “నేయర్పోల, జయా 

రపునడకు జాణ. 

త యప రఓఒనాయీ(అ. శ్రి) ఒజయారమ్సు 

సొగస్సు అందమ్సు కులుకు జాఖత్రనమ్సు, 

మన; ఫూర్వ కాను మోద ము న్వేచ్చా మో 

దము, బసీల 06 ఎామంద్ (పా) అనుమో 
దించినవాడు, ఇష్టపడిన వాడు, సమ్మృతిం 

ఇన్టమ్సు అనుమోదము, సమ్మతి, సెలవు. 

డ్ €త రజ్రా౭ై (అ,ఫు వోహణమ్సు న్తన్య 
పానము, ై 

యిది రజాఅల్స్ (ఆ, క్రీ) స్తన్యపానము. 
యల్ రజాత్ష (అ) ఒకత వ్లీసాలూ తాని న 

దాడికాడుకైన దౌడిసోద్రర్రులై;= 

యల్ రుడ్షానత్. (ఆఅ, శ్రీ) సింగౌరము, 

ఒజయారమ్సు సర్వము అపహాంకారమ్సు తల 

బిరుసు, అభిమాన ముం 

ఈవలి రిజ్వాన్ (అపు) ఒక వైకుంఠ 
ద్వారపాలకుని-పేర్తు అనుళ౦ిపూమ్ము. అఖ్ఫీ 
పము. 

న్ న్ ణా రజఇయన్ (ఆఅ న్తీ,) రశ్షీ ంపబడ ణ్ న మలయ వా 5పబడు యి యు గ బ్వేాన జ్వయ (అ) వ. క ల శ ప్రజ, కాపు, ఆడ్రైకున్న వాడు, ఇమామ్ అన్ మొక్త సాయు, మూసారజ్రాయొ ష్ 
క్యు నోతీంయులు.' 

టు ఆాట్సి వ్రత్చ్ ఒ,ఓిస్(అ) తడిపూడ్కి స్ట 
మంచి వెడ్డలు, పుణ్యపాపములు, ఎచ్చు యాట్లద రగ్ బత్ (అ. క్రీ అక్పేక్షు, కోరిక, 
తెగ్షులు- ఇన్ళ, కేసిమం 

యోసవ్పు రఇయతీ (ఆం శ్రీ) ప్రుజాత్వ్వమ్ము 
కాపుదనము. 



యితథ 

యితర, రఫా కత్(అంక్ర్రీ) సహవాసమ్సు 

స్నేహమ్ము. సంగతి చెలిమి దారంతోడు, 

విశ్వాసము* 

యాజ్టడి య గ్ర రఫాష్.రఫాహియక్ 

(ఆ, శ్రీ) సౌఖ్యము, 'వేమమ్సు ఆరోగ్య 

ము మేల్కు +ట = తమ్ కథ ఎ, 

నా న తష. )) జన సౌఖ్యము, 

(ప్రజా సాఖ్యము. 

యశ్స్ రఫ్క్ (పా. శ్రీ) పోక్క గమనము. 

వర్తనము, గతె, 

నదళ, పోళ, 

మ. య ర | ఆత్ర రఫ్తగీ(పా. త్ర్ర్రైపోక, నిగ్దమనమ్ము 

నస్షముం ట్ 

యార్ రఫ్త (పౌ) పోయిన త్తి ఎప్ప - 

రఫ్త (పా) పోనుపోను, రానునొను, (క 
“వంణ, 

ట్ర గరఫ్జ (అ.పు) పఊూపండము, శాప్ 

శీ మతము, 

ఆజ్ రఫఒ (అ.ప్తు ఎత్తుట, ,ఎత్సి వేయుట, 
పరిహారము, శ్ఞాన్నత్యము, ఎత్తు, వస్టనమ్ము | 

తీరుమూనము జీత ఆ్సీ- దఫ్ఒ (పు) 
నగతేగింప్పు తీరుమానమ్ము సమాధానము, 

తీర్చు; తీసివేత, 

యాబ్సీ ర ప్అన్ (అ. ప్రీ) చె "న్నత్యము, 

ఎత్తు, గౌరవను, వృద్ధి? "సపది 

[1], రఫకా (అపు) చూడు (ఎవ ఇత) న్ స్ లు ఆరు గాన ః ళా 

ఏకి రఫూ (అపు మాసిక కూర్చుమాసిక, 

చినుగును చారముత్రోక్షుట్టి మూ యు ట, 

829 త 
ఛోప్తీ - వక్కర్ (పు) మటుమా 

యము, పలాయనము, .చిక్కు, కడగండ్లు, 

లోనో. గల్ (పు రప ప్రతీయువాడు, 

వ్ర ఫీ (అ శ్రీ) భూమము, ధూమము, 

వాగ, దుమారము, తుక్కు; దుమ్ము, 

క చీ ర ఫీద (పొ.ఫు) అతుకులబొంత, 

బొంత, 

"ఆ రకీఓ (అ) ఉన్నతమైన ఎ లైన 

ఘనమైన ల (మ! గైభ్సీ- యుష్టాన్ (ఆ) 

మిక్కిలిఘుకతగల ఉన్నతపదవిగల. 

స్ప ర ఫీక్ (అ.పుసవావాస్తి చెలికౌడు, 
తోడు,దారితో డు, న్నే హితుడం,మి([తము, గమ (6 

అఎట్రు రికాబ్ (అ) ఛానిసలు, పరివారమ్ము 
సేవకులు, (ఎవ అక్సా) 

యింత రనాబత్ (అక్ర) ఏక్సలా కేక, 
పోటి, స్పద్ధః _వెరమ్సు పొత్తు, పాం 

(త షక (అపు) నటుడు,ఆటకొడు, 

లతే రక్ బ (ఆపు) పరిసరపి దేశమ్ము ట్ర్యరి 
కింందిభూమి, ఆవరణము, విరివి, 'విస్పీ న 

ము, -చదరము. 

యత్ర రిక్కత్ (అ నీ) పల చభదనమ్యు కాం. 

తృదన ము, సన్నదనముు ఆగ్ద్రృువము,కరుణ 

దుఃఖము, కనికరము, ఏడు, 

యుత రుక్ఆత్ (అ.ఫు) లేఖనములు, లేఖ 

సం -హాములు,-చీట్లు పత్రికలు, (ఏకత) 

శాత రుక్ అ (అ,ఫు) చీలిక, పీలిక్క చింపు, 
వీటి, పతి), పఠే9ము, ఉత్తగము, జాబు 

త్రేగక మ్ (అ. శ్రీ) లేఖనము, లేఖ-వ్రాత్, 
ముదం), గురుతు, అచ్చు; సంఖ్య అంకె, 



చ 

యక) తిలి0 (గ్ర 
అంకము పద్దు ఒంటు; మూల్యము, ద ము, క్రోశచ్రము, 

వ్యమ్ము సొమ్ము; రొక్కము, రళ్నములు, | యితర రక్న్(హి.పు)కక్తము,"ెత్తున ట్రయల్ న 
-వెంత్తము; ధనవంతుడు్యు విధము, రీత్సి 

కులము జాణ, ఉటంక్సి "నేర్చరి, చురుకు 

గలవాడు. ట్రశ శ్ర - కర్నా (ఊ)ఎక్షిం 
చుట, వాొాయుట, అంకువేయుట్స గురుతు 

వేయుట. ఏ, శ్ర గా వార్. (పూ వయిన 

ముగా ట్రవై క్ర - హోనా(ఉా వా 
యబడుట. 

య్) ర క్రీ (ఆ) వ్రాస్న అక్షరాల రొ 

కు, (ద్రవ్యసం॥; డబ్బుతోకూడిన, 

త్స రకూ (అపు) "నెత్తురు క"రకుండుట,కె వే 
యునదై= 

అరక రకీ బ్ (అపు) రక్షకుడు పాలకుడు; 

వంతువాడ్సు పోటిశాడ్కు ప్రతిస్పర్ధివైరి, 
పగవాడుం 

క్ర ర క్రీ క (ఆ)పలవని ఆన్ధ్రవమెన,[ద్రవ 

రూపమయిన్క నూత్నేమెన, సున్నితమైన, 
అాజాట్టీ మారా యా 

మృద్నువెన శ ] 

గారభ్టత్సీ రకీమ (అవు) లిఖితమ్సు లేఖృషత్రి 

క వీటి, జాజం, ఉత్తరము. 

వ రికాబ్ (ఆక) ఆంకవన్న్నె, అం 

కోడు, పశ్లామా, తట్ట, గిన్నె 1 
ఎదౌద్ (పా) అంకోడుపట్టువాడు , తోటి 

వాడు, చెలికాడు. (సిబ్బి ఠి 

వోకు రీ (పా. శ్రీ) పశ్లైము. శ్రట్ట, 
లే రశాన్ (హి, తీరు రీత్మివెఖర్సి డబ్బు, 

అంగు కక్టైము. 

శ్ర రావ్ (హి.ళు) 6పఫుదల ఆటంకము, 

ఆడ్జ్యమ్ముపట్టునిలుకడృబిగింపు, వెనుదీయుటి. 

చు థ్భ రుకావట్ (శ్రీ). అభ్యంతరము, 
అసమాధానము, అలుక, కపటము, *ల్మపహ. 

-పా (ఫు జెలగ 
యుాభ రక్ అన్ట్ [ఆ, స్త్రీ) వాలు వంప్పు 

వంగుట నమాజులోే కొంతఫాగము్మ ఒక 

సారి నిలిచికూర్నుండువరకునలభాగము. 

(రే రుక్ అ(.పు) స్తంభము, గుంజ, గాడ్తు 

వోట్సి అను; పద్య వాదము; మం(తి,కార్య 

దర్శి ప౦9ముఖుడు, రాజ్య్యూంయమ్ము శ్రాగ 

మ్సు హంశము, త్త! సి! రీ స్ 

సల్ప్బనత్ (ఫు, అాబ్యని ర్వాహకుడం,రాజ్య్యూం 

గమ్ము మంతి? 

ల రుకన్ (హా. ్యక్ర్రీ) ఆపుదలం 

(హు రుక్నా (హీ) అగుట్క నిలుచుట్క తడ 
బడుట్స తట్టుట కట్టుబడుట్క కిిక్కిరి 

యుట్క బిగియుట్య అలుగుట్ట మాట్లాడక 

వోవుట. 

డి వ్ మకూ౭ (అపు) వంగుకు, వందనము, 

వమాజులో మోకాళ్ళమె కచేళులుంచుకొని 

వంగియుండుట. 

ట్ల రుకకైయా (హింపు] రతుకుడు. ఆప్త 

వాడు, నిలుపువాడు, 

((ఖ్ర రఖానా (హీ చూడు (్యక్రయొక్క 
ే9ేరణాస్ధకము. “పెట్టించు కంవెంు!, 

పోతు రఖానీ(హి. క్రీ) ఉలి బర్మా. 
(య రుఖాయా (హిక్తీ) అలుక్కృఆరం 

జకతృఅసమాధానము,అలక్యము,డపేక్ష, 
క్రోపమ్ము చూట్టాడకపోవుట. 

వ్ర రఖ్నా (హి ఉంచుట, పెట్టుటు;కలి 

షియుండుట, కావాడుట, నిలుపుట్కి ఆ 

వుట 'సంచితముచేయుట, మోపుట్టకుదువ 

“పెట్టుట దక్కి-ంచుకొనుట; ఊఉ ౦చు 

కొనుట్మ పెట్టుకొ నుట్క దించుట్క 



లే %భ్ర బలు 
“వేయుట, పెటుఒనివెటు. 

౬ ఎఫ్ 

గటు ఆటు రఖ్యార్ - రఖ్వాలా 
(హి.పు) కాపరి, కావలి కాడు, రతుకుడు, 

పసుల కోపరకి పదిలము, కాపు్కు "కానలి, 

రతుణ, 

కె"ెవలి, కాపు పదిలము, అప్పగంత్యకెవ 

లికూలి, కా-చినందుక్ జీతము, 

01 ట్ర) గఖా్యనా (హి చూడు ౮ (ట్ర 

స క్స్చే౦గ్రళాదకము. 

కరాలీ, కాచినందుకుజీతము, "కాపుదల. 

య్) రఖీ (హి.పు) బుషి ఆరు రూపా 

యాలు (తరు*+రొల పరిళాప.). 

జ) రఖి (హ్, త్ర) సెడ్జవామి సడ్డికుప్ప* 

నంకి రము 

య, రకీక్ (ఆ) పలనని, బకశ_ని బల 

క్ంసము, తుచృమ్ను 

య్ రగ్ (సా. శ్రీ) సరము, నాళమ్మురక్త 
నొఖ ము, నాడ్సి చొరము, నూలు, ఆకు 

"వెం! ఎ'ని ఈ"న్వె కులము, వంశము; స్వభా 

వము, గుణము; హాఠక్సు మొండితనము, 

ర్త ఇడ వామ ళీ ఎ;జా6( త్రై) బృహగ్ధమని పెద్దరక్త నాళ 

జో 

ముఖం, నాళముల్యు స్వభెవమ్ము ప్రకృతి 

బేహాము, 
సగ రగడ్ (హి. స్కై) కావిడి, ఒరయిక, 

ఘ్టణము, -రుద్దుట, గీరుకపోవుట్స ఎన్న 
గౌయము. . 

క్] త, 
(| సళ ల హి,ప్రు) కి డై, ఒబదయిక 
న్ న. = ప్ర. రౌెలటిు ఓబరియెక , రుద్దు 

ట్స మస్టవము, నూరుట, ఘుక్టణమ్యు. జగ 

డముు గాయ , నష్టము, కొటుక, 

6 ఫి రగ'డ్నా (హీ) రాయుట, రుద్దుట, 

తోముట్ర, నూయట్కునలంచుట్క మన్టించు ప 
పొట్టుగీరుట వాడుట్క ఉపయోగించుట 

రాపిడిసెట్టుట్స పీడించుట, అనవాట్లు 
"టు 

టు 
న్ ౮ ది | 

యో రగడీ (హా) జగడనొండి. 

౮, రగా (హి) శతగులుకొనుకు, మోపాం త్. ) 
చుకు, శ్వేంమించుట, 

బు న యు రగి-రశేలా (పా నరములు 

సల్మ ఈ-నెలుగల, మొండ్కి హాఠవాద్ది, 

_ మూర్టుక్కు తలబిగూస్సు పోక్షిర్మి లావైన నర 

_ ములు లేక దౌారములు బేక ఈ-చనెలుగల. 

ఏత జీవ్. (హి. స్రీ) తమయముట్మ వెం 

డ్ింపు వెన్నాడుట. 

బసీంచుట, 'వంటతగులుట. 

లే రలా (హి.పు) మిశుణము, కలయిక, 

కరాడ్, పూరపొటు, "థేదము. 

(లే ఏ రలానా(హి౫లుపుట్కనుబిజి చేయుట. 

(ఫి దులానా (హి ఏచ్ప్చించుట, 

(ప రల్నా (హి) కలియుట్క శౌరుమార 
గుట్రు, పఉాడియగుట, 

(ప రయాగ్నా (హీ) జవరబ నుట్ప (పోగగుట, 

పొడగుట్ట ఏర్పరపబకుట, స్వస్ఫృనుగు 

ట్క *నేమబడుట్ట 'చెమగబడుట, 

జ రమ్ (పా.ఫు, పొరుట్క పలాయనము, 

భ్ యె ము తొ ట్ర; తర -వియో 

గము, (3 డి రై -పోోీనా (ఉ)దాగుట్కు 

పొరిపోనవుట, 



రితూ యక్టీసమ్యూ వా 
న రా 

అణి 

స 4 ఎ రమ్మాజ్ (అపు) సాూళభాషి, రవా 
న్యపుమాటలాడు వాడ్తు, సాజ్ఞలతో మాట 
లాడు వాడు. 

లీ మ్మాల్ (అ) ఇ న. భవిష్య 
'త్రును "చెప ప్వూవా ప౦ళ్నవెప్పువాడు, 

౮ క మ. నభ దొడింబ, దౌల్రిమ్యం 

రట రమానా (హీ) తింప్పుట్ట పరు గెత్హిం 

క. స్వాధీనప పరచుకొనుట, అనుభవిం 
చుట్ట ఉపయోగించుట్ట, సష్ట్రము జేయుట 
'మోసపుచ్చుట. 

య్య రంబా (హి,ఫ్రు బారిగపాక, తొల్టిక. 
క రంభానా (పా) అంబాయినుట, 

ఆవుోరచుట. 

ళా ఠి రిమ్మిుమ్ (పా. త్ర) వానజల్టుచప్పు 

డు నడకచప్పుడు. 

ట్లో లీ టా శ్ర) రంఠరనోల్ _ లా (హి.వ్రు) 
అందె, సాదభూప.ణ ము. 

చపా గ్ర రమ్ వేరా (హి.జు) కగ్రానిస, 

ఏత క (అ.ప్ర) అవిర, కంటిరోగము. 

ప కష్ (ఆ, జ్ర) ఫెవమ్ము ఇంగితమ్యు 

వేస్టు చిహ్నామ్ము చిన్న, గురుత్తు "సెజ్ట్ర 

పెదవుబాడించుట,నూచన్వ విడి షు. 
నాక్త్యము_క్లేపు పదమ్ము అపహాస స్యమ్యూగుట్టు, 

రహాస్యమ్యు నూత్ష్మమ్ము కద్దేకమ్సు తాత 
ర్యమ్కఅభిపాయమ్ముహూంశమ్యు విషయము 

స్ర€టం రమజాన్ -రమ్ జాన్ (అ.పు) అర 
బ్యులతొ న చార మనకూ, 

((్ర్రు"గచక్ (అ. క్రీ) కొనజ్త్యపిరికొంచెమ్సు 
సూక్ష్ముమ్ము రవంత్త 

యా రమల్ (అప్పు పళ్ళ శాస్త్రము, 
ల్ ప. (హ్రీ త. తిరుగుట 

దింవృతుట్కు నివసించుట, రంజిల్లుక్కు ఆ్ను 
భవించుట్క భోగించుట్టు రమించుట్న వివా 
రించుట్ట, వెళ్టీపోవుట్స పోవుట, నష్ట్రమ॥గు 
ట్ ఇముడుట్ట పట్టుట్క ఉఊండుట్ట "తోవ 
తప్పుట, మోహించుట, నిలుచుట, వ్ 
మగుట, నివాసమణగుట. 

(య రమా [హీ.ఫు)] పచ్చిక బయల్వుకంవె, 
1 

ఫరో రుమూజీ క (ఆ. క్ర్రీ)చూడు (ఎవ తం 
సౌంజ్ఞలు, సూచనలు 

గో రమ షు గుంపు మంద, 

ట్ 3 టి. ఫ్రీ)ఉరుక్కుపరుగు 

న. రమిీమ్ న! వ పౌత్ర 

పడిన, విచితళ్నిమెన శీధిల్వమెన్న మురిగిన్న 
రు గన్ (హీ.పు) రణమ్ము యంద్ధక్సు రణ 

రంగమ్యు అడవి వీడు, గురుతు “మచ్చ, 
హే రంజ్ (పాం ఫు) దుఃఖమ్ము చింత ,వ్యస 

నము, వ్యాక్రలము, చాధ్య కష్టము రోను 
మ్కు పీడ ఆయాసమ్ము కోపమ్ము అలుక, 

క్ ఠి త్త ల్ రంజిమ్ (పా. శ్ర) దుఃఖమ్మువ్యస 

నమ్ము చింత, అసమాధానము్ము కోపము 
ఆరంజకత, అస స. . స్పర్ధ పస 

యి, రంజక్ (పా, క్రీ త్రం ర౦0జకము. 
తుపాక్షిచైవిలో చేయు మందు. 

శ్ తము 0 రంజూల్ (పా రోగపీడితు-డైన్న 
వ్యాధ్మ్శిగస్తుడైెన్న దుఃఖితు_డైన, పీడగల్య 
వ్యసనముగల్హ చాధగల. 

య్రక్యై రయ్యూ (హీ పుమ్ముల క్కు 
పెరుగుట్క వృద్ధియగుట్ట రోగముపాత 
'బవటి 

స్ మ్య్ రంజీదగ్గి (పా పాాన్ర్ట్రీ) చూడు 

స్ట్రా] 



స్యాతప్సే 383 
క త్నను రంజీద (పౌ) ఖిన్నుడైన్మ్న వ్యసన 

పడి నృ దుఃఖికుడైన, అసమాధానపడిన, 
చిన్న పోయిన, అ లిగిన్నకోపపడిన, చింతగల, 

వ్యాకులముగలణ అసంతుస్తుడైన. 
వి ఉలుకూ 

త్రి రిండ్ (పా-పు) పొపవండుడు, న 

ధ ర్ము డు దురాదార్కిపోకిరి, త్రాగుబో 

దుషుడు, కుక ర్మి= 
ఈ 

లో ( ఏ, రించాన(పా) దుర్మాస్తడేన, కుకర్మి 

మైన పోకిరిరైన. 

ట౮మ్బు రుంన్నా (హ్) త్రొాక్కుడు పడుట, 

నలుగుటు, చితుకుట, 

(తు రంద్నా (హి) చికకతో నునుపు 

వే యు ట, తోపుడుపెట్టుట. 

కత, రంద (పాంపు చెక్కు పొడి చిత్రిక, 

కునునుపు గా చేయు సాధ నము. 

ట్ల కుం ేర్నా (ఊఉ చితికతో 

నునుపువేయుట్క త్రోపుడు పెట్టుట 

షు 
ల 

తు 

(స యే రంధ్నాా (హ్) ఉదడుకుకటు, ప క 

మగుభు. 

తప రిందీ (పా, శ్రీ) *ధర్మమ్ము కుకర్మ్య 

దురావారము, మోసము, " 

వ్వ రండ్ (హిత లలేనిటేహము మెొంజెము, 

మే రండ్ (హి. క్రీ) చూడు మల్టీ 
ట్స! మ రండాపా (హి.పు వెధవ్య ము, 

రండరికము, ముండ మోపితనము. 

ల్లగ వ్ర రండ్సొలా (హి.పు) ముండ మోపి 

ధరీంచు వస్త్రములు, 

1 త్ర రండ్వా (హి.ఫు) అపత్నీకుడుు పెం 

ధ్రాములేనివాడు, పనికిమాలినవా డుః 

కా రండీ[హింశ్రీ) ఆడుది, వెలయాలు, 

లంజె తొత్తు, ముండ, ఆటకత్త, పాట 

టి మేనా [ఊఉ నుండ 

అన చ్య 

లమౌారి, కల ద్ త్యు-వాజీ(6, శ్రీ) 

వ్యభిచారము; ముండలమారితనము, 

ల్ మ్స రండ్యా (హి. త్ర) ముండ, లంజె 

య రంగ్. (పౌ.పురంగు, వర్షము; వన్నె, 

ఇాయ,కాంతి, మెముగు ఠీవి, తెరగు_వెఖరి, 

రీతి,పోలీక [ప్రకారము ,మూ దికివర్శనము;వా 

డుక, నడవడిక రూపురేఖలు ఆకారము, 

అవన్ధ ; గత్కి స్థితి, వయినమ్ము 'స్వఫావము, 

లకతణమ్ము గుణమ్ము జౌల్కువయసు, తారు 

ణి ము , ఆభారమ్సు సార్యప్రదాయమ్ము 

సౌందగ్యమ్ను సాగస్సు రంగమ్ము, ఆటపా 

టల్క ఉల్లాసము ,విలాసము ,ఉ త్సాహము, 

సాఖ్యను, ఆనందమ్యుసరస మ్యువినోదము, 

రసము, సంబంధమ్ము మోసము, ఊ పా 

యమ్ము ట్రక్కు, యుక్తి, మైకము, మత్తు 
లహారీఫ లము, 
శి నే € . స థి శ్ లేం 

ఆడ్ జానా '-జర్స్ హోోనా - ఫ క్ పశోజూ 

నా (ఊఉ) వెలవెలపారట, శాంతి ఫ్రీ న 

మగుట, వెలిసిపోవుట, వివర్ణనుగుట, 

0)1య -ఉడ్నా (ఊఉ) వన్నె వెలిసి 

పోవుట, యీ! య ఎఅప్ పానీ 

(శ్రీ రంగు- భల్లుక్కు ర్ యా 

బరంగ్ కా (ఊఉ) చిత్రవిచ్శితమెైనః, నానా 

వర్ణమైన్న వివిధమ్నులెన్న నానొవిధ 

వ క్ల యు ఎస్టీ శ్రీ మ. 

ట్ లం అకున్ ఏ అకు - 

ఢంగ్. (ఉ.పు) స్వభావము, వగ్తనమ్ము 

టు య లా రసియా[ఊ) వ న్ని కాడు, 

పోకిరి, విలాసకాడు, ల్రు 

- టాయ్స్ లా రసి తనా (6 ర లియా 6 

(త ఆట పొటలు, న వినోద 

నాళాం౦ంశమ్ము 



వ్ 'లైవిక్ష వ 
గాస్ న రాలా న ల ములు; అయ్య - రూప్. (పు) ఉఊత్సా-ంము?ల;. అలంకారయుక్షమైన, 

ఆఅందమ్యుచందమను , రూపు శేఖావిలాసములు, 

సా యు జ ఈజ్ (పొ) రంగాజీవుడ్డు 

రంగరి ) ఉంకు,- సాజ్ (పా) రంగరి, 
రంగాజీవుడం, (314 య _ మహల్ 
(పు రంగకాల్క విలాస గృహము. 

యు యు రంగౌఠంగ్ (పా చితవిచిత 

మెక, నానావర్షమ్వై న, వివిధ మైవ, 

((మ్ర రంగానా-(పొ ) అద్దుట,వన్నె వే! యాట్ట 

మై, రంగావట్ [హంతు] ఆ ఆద్దకమాు, 

రంగువేయుట. 

తో కాము ఒ యయా రంగాయీ - ళం 
“గాయా (హి. త) అద్దకము, అద్దకపు 

కూలి, రంగు వేసినకూలి. 

ల? న్ - యయ రంగత్ (6, టై) వర్థము, "దేవా 

ఇవ్భాయ వన్నె; రూపము,వయిసము,స్థిత్సి 

ంవెఖరి 

ర్స రంగ్ కరా (ఊపు) కమలాఫలము, 
తియ్య నారింజ. 

యు రంగ్నాా (హీ్రారంగు వేయుట, అద్దుట, 

తనవ'లెజేయుట. 

6 పనా. ) తంగ చేయించుట. 
య్ రంగి (హి. నీ త) ఆద్దక పగుడ్డ, 

కలంకారి బట్టు 

కర వృళంగిలా ( (హి వన్నెలకాడు, వేడుక 

కాడు,సాగసు-గాడు ,విలాసవంతుడు,పోకిర ,ఆ 

డంబర మన డంబమైన్కచూపుల,రసితమెన, 

తోవ) రంగీలీ (హి) వన్నెలాడి, సాగను 

గె సత | 

డంబమైన, 

రా రంగ్లీన్ (పొ చత సాగ 

మైనః అద్దిన రంగువేసిన, అలంకృత మైన, 

చిత్రమైన వన్నెలు'ల నానావరమెన 
వరాం 

కత్సర్కి అందమెన ఆడంబరమైన (ప్రకాళ 
మౌనమెన. | 

అ ఈఈ9 ర్ర్రై ప 
కాసు ్ర్ర రంగీనీ ( పొ శ్ర్రైైరసవంతత్వమ్యు 

శృంగారము అలంకారము, వలా సమ్ము 

_బెచిశ్యము సరస సర్వము, సాగ స్సు టా. 

ఉం లౌ ల యందు) 

ముందుపోయెడు. 

ఎ రౌా(హి. క్ర్ర్రీప్రవావాము, ధ్ధార్య వర్తన 
మూ 6 తృాహము, య్ దేకము, ఆవేళము, 

కోపమ్యుదళమ్ము సేన్మగుంపు, సమూనాము. 

క్ రో(ప్పాెరిగడ్కురుహూము.(వృ త్చియందు,) 

ఏం రూ (సా.పు) ముఖము రూపమ్యు "కౌర 
ఇమ్ము మూలము; పపఖభెోమ్ము మోదు; 

'శేత్రమ్యు ముఖభాగమ్ము పరుపు, విరివి, 

చిత్తు, ఆళ్ళ సంభవము, (ప్టిట) 

_పోమ్వళోే నొ" (ఊఉ) ముఖముకప్పీంచుట, 

దాగుట్ట పారిపోవుట, ఏం చ ంాదార్ 

(పా)శారవవంకుడు, అందయమెన్న జీర్తగల, 

య స లేనా న అభ్ధిమఖపేదగుట్క; 

(ఆత) “మొగయోటమాు, పక్మపాతకు, 

గము, అపకీర్తి ఆవనూనము శభ యయ 
-షినాస్ (పా) పరివ రయస్థపమ, గురుతు 

న్నా డు ఇకో య - ళ్ సయానీ శ్రీ) 

ముఖపరిశయను, గుర్తు, స? 

| వగ సా 
గర్హాల (పా పా8పోయొె ససముఖమెన, 



ల్ లితిర్ అరే 

క మరలిన;తిరిగిన11ఏ్యన్య - గగ్దానీ(న్రీ) 

విముఖత్క తిరుగుబాటు అసమాధానమ్ను 

శ రవా (పా) సరియైన యోగ్య వ న 

అఆస్ట్హమైన, తగిన , బాగైన రూడఢ్సియైన్వ 

సాంప్రదాయక మైన, నడచెడ్సు ెళ్లెకు 

వ్యవహారములోనున్న, గ్రాసి ల 
జార్ హూగీనా (ఊ) సరియనుటు, అనువెోో 

దించుట, మెచ్చుట్కు పత పాతియగుట, 

అంగీకౌరము, మెప్పు, పతుపాతము్సు అఖ్సి 

మానము, 

ల్ ఫరవా (హి.ప్రుకణము,వలుసు; రవ;నూక , 

"'వెండిబంగారుయొక్క- నలుసులు, 

౯ (ఏం రివాజ్ (అ.ఫు) వాడుకృుఆభారము) 

వ్యవహారము సాంప్రదాయము, చెల్లుబడ్సి 

. రూఢి. 
ఆసా 40) నాజీ (అ) సాంప్రదాయిక మైన, 

క్. 
వ స 

కు బ్ర చ! వా చ్తే 

కా వ్ (స్ప లొవాన్ (హిం) ఏడ్పువచ్చుట, 

| రోదెసేద ఇ వ్యసనము. 

ట్ర రునాసా (పా ఏడ్పువచ్చుచున్న, 

దుఃఖితు.జైన, రోసిన్క విసికిన * 

శ // రవాక్ (ఆ “ప్రుద్వారమంటపము;పంచ . 

ఒంటినిటా9తిగు డారము. 

లీ  రవాల్ (హి.పు) బంగారములేక వెండి 

నలుసు లేక రవ 

న బ్ర" ఫం రవాం (పొ పివహించూచున్న ,నడ 

చుచున్న్య తిరుగుచున్న,వాడుకలోనున్న 
పరగుచున్న, అఆలవాకైన, శేయితిరిగిన, 

“నచ్ప్చుగల, వడిాల, ప్రహాళ మేన, వలం 
దా. పాన 

వ్రు 

చున్న అధ్యయనమ్ము. వాచకము; ఊ్రూరిక 

వదువుటు గమనము, పోక, బయలు దేరిక, 

బు రువా6(హి-ఫు రోోమములు,బొచ్చు; 

ఊన్ని. వెండు)కల్పు నూగు. 
[1స్ప రొవానా (హి) ఏడ్చించుట. 
కు (సం రవానగీ (పా, శ్రీ) ) బయలు దేరిక, 

గమనమ్ము పోక, అంపకము (ప్రసరణము. 

లీ! $) రవాన (పా,వు) నిర్వమనమ్సు అంప 
కమ్ము సెలవు, సెలవు-ఏటిః 

తో" గనొనీ (పాత్ర) పి)'వాహము, 

వడీ, వేగము, పోక వావకమ్ము ధారా 

భఫము, (నము 

తో! ఏ రొవానీ (హి. క్రీ) ఏడ్చు రోద 
యట రివాయత్' (అ, శ్రీ) కథనము ఇ 

ప్వూుట; వదనము, ఇతిహిసము కధ్శపస్తా 
వము, -చరితి ము. 

ఆ రోబ్ (పా) ఊడ్బుటుఊడ్చునాడు. 

(వృత్తియందు, 
కర్త రూబాకూ (పా, శ్రీ) గుంటనక్క; 

యం కట్టు గొ జీ! శ్రీ) నక్కుజిత్తులు, 
“మోూససముం 

ర ఏం రూబరాహా (పా వ్యవహారయో 

గ్యము, ఉ న్ముఖము; ఉద్యుక్త ము,సిద్ధము, 
సంస్క_రింపబడిన, మంచి.త్రోవలోనున్నం 

రూబరూ(పాొ) ముఖాముఖి, ఎదురు 
బడే, ఎదుట, సమతమైన, (ప్రత్యవమెన, 
ముందు, ముందర, 

మైనది, ఉన్ముఖము,సమతు.ము,ఉత్త గువు, 

"తీర్చు, వ్యవహారలేఖ లేక ఉత్తరము, 

క్త కు రూబకొారీ (పాశ్ష్రీ విచారణ, 

- వ్యవహారము, ఏమర్శన+ 

వ్య ం రూప్ (హి.ష్ర రూపము, ఆకార 



య తి6 
ఏతం 

శనానలనానాననననననననినననిననిన తననన ననాననినికులననననఖనులనినఫనాంనిిననినిననిలనునననినననననిభనిమిననినననినముటులినునినిననతుననలననకులననకనాననన నత నతనుతకుతో టక ననతకతనను తననన తననన నకననతతక కన నకనకననతనకనననాననాననన 

ము,వేపుము, అందము,. వెండి. లి తి 

ఆడా “దర్షన్ (హి.పు) రూప్యము, 

రూపాయి (జబ్బ ఆవే ఆరన్ (వు 
రాపష్యథ స్మము,; వెండిళఛస్మము. 

య రూపా (హి.ళ్టు) రూప్యము, వెండి 

యంఎమ్యూ రూప్ జస్స్ (హి) సత్తు, కాం 

స్యము, కంచు, 

ఫ్రం 'రోపడ్ (హీ.ఫ్ర్రు వరినారు. 

(పు రోసా. (హి) నాటుట్ట విత్తుట 
న. పిదానము. 

జట లల్ల. ట్లు రూపవ్రో = ప్లా 
- పహ్హీ (హి) “వసడి, ఇండహోజేని, 

"వెండినంటి. 

గాభ. 'హాపీయ (హీ.ఫు) రూప్యము, భూ 

"పాయి, నొశ్చామ్యు రొక్కము, 

యం రువత్ (హి క్రీ) సౌందర్యము గార 

వము, లక్ష్యము. 

గ - య రోట్ -ళోటా (హి.పు) 
ఇద్దరొ ప్లై | 

అ, “టాకా రాలీ (హి. స్రీ శ్రీ) అస 

ర! అరంజక త్ర హా 

పదుతు, కోప పడుత, ఆఅలుగుట. 

హో ఖు కోటీ (హి. శ్ర) రొ్తై, ఆహారము, 
అన్నము= ( నూక దోటిజమూ. 

"కామాలా (హి) డపాసి, సతిలేనివాడు, 

రికడుం క 
వారై 

€₹్రంు రోజ్ (హి.ఫు) రోదనమ్ము ఏడ్పు. 

యాం దోక్యు (హి.పు) మనుబోతు, 

౯ రూపా (అ, శ్రీ) ఆత్మ జీవము, 

(షపాణమ్యు; సత్తు, రసము. సోరము, హ్చాద 

"యము అంతరంగము, మనోరంజకము, 

3 1 "ఆస్ జా(పా ఉల్లాసకరము, 

మాధా న 

సృాదయరంజకము, ప్రోత్సొహకమ్ము ఉత్తే 
జకమ్ము, ఎ యోళాణ వ్ఘ 

. కీ9స్తు. 

తోయ రూవినీ (అ) అధ్యాత్మిక మై మైన, 
మానన్స్క్ష మైన 

వ్వ రూద్' (పా.వు) నది ఏరు. 

కత్వ్యా! వ్య రోచా - రోద (పా.పు) 

వింటినారి నరము పేగు. 

ఏ!త్య, రూదాద్ (పా.్యశ్ర్రీ) వయినము, 
సతి వర్తమానమ్మువ్యవహారము, యాగ్ధము,స్థితి 

సతులు, లతుణమ్సు వర్త కము 

ల ల్ చే) రూద్ బార్ (పా,పు జలసంధి, 

సం. వాగు, కొండకోలువం 

మ 
30 రోడా వ. రాయి రాతితునక, 

ఇటుక ెడ్డు రాయి యిటుకతో శే సీనపని; 

పాత్రక్రండ, పాతకాప్రు ఆటంకమ్కా అడ్డు 

కటడమయు; పశువుల ఒకరోగ్ము. 
ల ళ్ 

ట్కు అసమాధానపడిన్న కఠినము, 

తి ఆల్లర్కి లాొ్లి* 

ఏం రోజ్ (పా.పు,) దినము, తిథ్సి వారమ్ము 

నిత్యము, ద్రనక్రూలి లేక బల్సేము. లవ సే | 
అదొ 

ఏం -అఫ్ జూ. (పా) దినదినప్పువస్ధమా 

ఉదయ కౌలము-క్ర్యతి ఆ లీ _బతో 

వ్ -మజ్ఞహ్ (సూ నిత్యము; (శతిదెన ము, 

దినదినము. కళ ట్ర గ అసత (పు) 

దినచర్య యస్య శా టంయ- చ|ఎాటేమా 

- అ టు శ వ. క 
-చావ్ -హముమార్. _కియామత్ (పువున 

రుర్ధానదివసము విపూాదచదనకొలము, అంత్య 



న. 887 ట్ర 
కొలము,-చచ్చిన వారిఫపుణ్యపాపములుపిచా 

రింపబడుదినము, 

గే ఏ బొన(పా) నిత్యమ్ము దినబ్లత్తేము 
లేక భరణము, పితిదినము. 

రం రోజ్ గార్ (పా.పు )ఉదోోగము, 
కొలువు, వృత్తి; పని, కెలము సంసార 

మ్స దినము పంప పంచము. ఎట్టు ఠ్ఫ్య) 

ణా (పా) సేవకానృత్సి, కూలిపని, 

ర జన్ (పా.ఫు) శద్రము సం౦ద్య్భు 

బొంద తూమ్ము తూటు, గవాక్షమ్ము 

వృతం రో జ (సాపు) ఉపవాసము. ఒక్క 

ప్రాద్డుః నిరాహారము. 

ఏం రోజీ (పా. శ్రీ) దినబత్తెములేక 
భఛగరణము, జీవన:స్సు ఉద్యోగ ముకొలువు, 
కూలి, 

గం) రోజీ న (పొ.ఫు) దిన ఛభరణము 

'దినబత్తేమ్ముదినకూల్మి భరణ మ్చుదిన వెచ్చము, 

[ట్రం రోన్ (పాప) కోపుమ్ము 'కోపమ్ము 

అలుక. 
ఎ లన్ (పా. శ్రీ) తోపువ న ము, 

తోట, 
టు గ్ రూసా (అపు) (ప్రభువులు, చ చూడు 

( ఏంచ టాయ్ ్రీ 

ట్ర టం స అనా భామా 
ణుడు ,5"ఫుః పళ్రైటూరువాడు. 

(షు రోప్నా (హి) రోషించుట, అలుగు 
ట్ట కోపపడుట 

యాం రూస్సీ (హి, ట్రీ) చుండు, ఫర, 

(టు రవివ్ (పాంశ్ర్రీ) వర్తనమ్ము నడక, 

పోక గతి, రీతి వెఖరి డాలు, ప ద్ధతి, 

ఆఃా' రమ్ము స్వాంప్రదాయము; వాటిక, 

లోని ది 

ర. కాపవన్ -రోవ.న్ (పా) (ప్రకాశమా 

నమ్మ్ఫు కాంతిగల్క వెలైన్క మెరయునట్టి, 

వెలుతుకగల. 'స్పష్టమయినృవిశదమయిన్న 

విపులమయిన (పచురమయిన,' బచాహాట 

మయిన్న రార్థాంతమయిన (ప్రకటమయిన, 

విదితమయిన్క స్యుప్రసిద్ధముయిన్న దా 
అమి ంా చాకీ (ఊంశ్ర్ర్ర) పౌఠకులమేళ 

ము, అవయం డౌన్ (వ్రు గవా 

కుమ్ము గత నంగి కమ్పి్రి- జ మిర్ 
= దిల్ (పా) క్రానియైన, బోధగల, (ప్రతి 

భావంతుడైన్న తెలివిగల, 

యో యయ్వి రోష్పాయీ (పా. త్రై) ప్రకా 
. శము, వెలుతురు, "కాంత్కి సిర్మా మసి 

యై రోవననీ (పా. స్రీ) (ప్రకాశము, 

వెలుతురు వెలుగు. దీపొలంకాగరమ్యు 
దృష్టి న, 

పసరికబయలు, వనమ్ము కొయ్య పేటిక. 

రా శ కాగన్ (పాఫు) చముర్క్తు _తెలము, 

నూ నె, జిడ్డు వన్న మెరుగు మురుగు 

నూనె, మోగడ, వెన్న నర్, క్వ్వు, 

బేల 1)- ఎతల్ ఖ్ (ఫు) ఆవాలనూనె, 

ళి వ్ హా ము ఫ్రా రకా (లా కట 
స్రోత్రముచేయువాడు చే ఏం లలు” 

ఎ జర్ డ్ (పు) నెయ్యి కర్వువ్నుదుు- 
ఎ, సీయాహ్ (పు) అవిసెనూనె. 

. కః సీ (పా) జిడ్డుగల -చమురు 

గల్మ జిడ్జైను స “మెరుగుగలం 

బౌట్స ఎక్కమ్ము కాలిబాట్స, (ఈ ట్ “ఒప్ప రౌఫ్(ఆ)అత్రిదయాళువు, మిక్కిలి 



య 
య రోక్ (హీ క్రీ) అడ్డు ఆటంకము, 

లికి ర 
గొండ్, కుష్టరోగి. 

కొట్టు, నిర్చంధముా, అభ్యంతరము, ఆఫుదల, లి 3 రూల్ (ఇంపు) శేఖభాదండము,. గీతల 
కము క క అడ్జమ్యు ప. , కట్టం య్! య 

ఎకరోక్ ( హా అభ్యంతరమ్ము ఎదురు, ప్రతి 

బంధము, 

ఎ ర్య గొకావ్ (హి.ఫు) పితిబంధము,ఆటం 
కమ్ము అడ్డము తగులాటముం 

ఫ్ శ) రోకడ్. (హీ.పురూకలు,రొక్ళ_ము 

దంవ్యము, మైకము ట్రం -బహీ 
రూక లపాతృము. . 

స రోకడ్యా(హి పు) భాండాగారుడు 
కో భాధ్యత్రుడు = 

య ఏ రోశ్నా (హి) ఆపుటనిలుపుట, అడ్డ 
పడుట అడ్జ్డగించుట్క, ఆటంకపరచుట్కృవద్ద 

నుట్క కడ్డకట్టుటు ఉంచుట. 
కం. ఉధ య రూఖ్ (హి.ప్పు వృషము, ఎట్టు. 

ఏసు ట్ర్వ్ర్పాగఠా (ఫు) కోతి. 
(త్వ కూఖా (హి) పాడియైన, ఉత్త్య్రవట్టి, 

-సైన, కరుకైన, సిగ్రక్ష్యు మైన, నిన్షామణ్య 

"మైన, అణయోగ్య మైన, మోటు, నిస్దయు 

డైసకఠినుడైన .కకోర మైన,ఉ దాన్సీ వమ్రైన, 
శ ల చా క 

మ న 
శ ను. 

తో అ “యి రూఖాపన్-కూఖా 
యీ(హి. తీ) కరుక్కుబిరుసు _కాఠిన్యమ్ము 

రసహినత్ర, ఆరంజకత్త అసమాధానము, 

అలుక చిం క్కు ఉేక్సు ఫూడిగానుం 
డుకు ఉ దాసీశత, 

యు రోగ్ (హి.పు) రోగము, జాడ్యము 
అఆపతు; జగడము, 'సంకటమ్ము కీడం, తౌరు 

మార్చు కవ్నము. 
. ౬ స్ 

మ న చ న తశ 

రోగీలా(హి.ప్ర) దోస వ్యాధిగస్తు మృజగడ 

కోల నూత్ర)ము, నిబంధన్న నియమము, 

చట్టము, ఏర్పాటు దదథెం 

ప రా నాలా 
లాఖి, రటు ,రంతు గందొనోఖ ము, దొమి, 

లం న ఏ వజ 

తిరుగు చొటు అల్లక ల్లోలము- 

అలీ) గోలన్ (హి. శ్రీ) జవరిళద్కి ఏరినది, 

చెఆగినద్సి ఏర 'గామిగిలినదిం 

(వ్వ) రోల్నా (హీ). 'వెరుగుట్క "నేమట, 
జారుటఏరుట, పో గుక్రేయుక; నున్న గా 

చేయుట, తోపుడు పెట్టుట,తో ముట్ట తడ 

వుట, రాయుకు, రుద్దుట, జవుుుకొనుట. 

హః ఏం రోలీ హి. శీ) కుంకుమము. 

"జహా. రోమ్ (హి, పు) వ
దోమములు, బొచ్చు. 

ఆ) రొమాల్ (పా,ఫు) మఖముతుడంచు 
కొనుకు, ముఖవ(స్ర్రృగ్యు పాకము, తుండు 

గుడ్డ,చేతిగుడ్డ ఉత్తరీయము, సెల్లా కాటి 

నూ ఏరూమాలీ (పా. గ్ర్ర్రీఒకపావురమ్యు 
తుండుగుడ్డ, చిన్న చౌకము,జేతిగుడ్ల,శిరో 

6) యె 

వ పము, పచ్చడము, కా"సికోక దట్టి; 

ఒకపరిశంమ. 

తోం గొమా (ఆవు తుర్క్హీ బేళస్థుడు, 

రోమకుడు. (రోము బేళస్తు కు) 

(ట్ర క రోనా (హి) ఏడ్పుట్ట దుఃఖించుక్కు 

నోడాడుట, చింతపడుట. వ్యససమ్ముకస్ట్య 

“ము ఏడ్పు, వంగర, చింత, దుఃఖమ్ము 

యిం త్ర) రోనీనూరత్ ( శ్రీ) 

(6, రానా (సింప్పు తుపాకులలోచేయు 

సీసపురవలు, గజ్జైలలో -వేయయుగుండ్లు; మళ్లు 

"పెంద్లికి "పెండ్లికూతురిని పిలుచుకవచ్చుట- 



రు 
ా రవన్నాా (హి.పు కంచ్చుక్తి ఆడువారి 

సేవకుడు య్య్వూలి: (ట్ర 
ట్య క్  రోంప్నా (హ్రినారునాటుట్క నాటు 

త్వ) 'కొంద్ (ఇం, శ్రీ) చుట్టు, పిదత్మీ 

నమృు భంిమణము, తిరుగుడు, పిజార్చి 

"కావలితిరుగుట్ట వంత్కు పర్యాయము. 

పు ప్వ్రు శాందన్ (హి.పు) మట్టాడుట, 

తొక్కుడు 

రయి ,- [టు ) రాంద్నా-రాంహ్నా | 

(పి) తొక్కుట మట్లాడుట. మట్టిం 
చుట, కాలరాయుట్స నలుగతొరిక్ష్యుట. 

క జ. " రబింద(పొ.పు) శామి,పోవు వాడు. 

(వృత్వి యందు) 
ఇ ల 

మూలాగు, నొణుగుడ్యు సారంగి చచ్వుడుం 

లి ప్ల్లల 

అ శానక్ష (అ, శ్ర) "కాంత్కిప) కాళమ్సు 

మరుపు, నవీనత్క తారుణ్యమా, అందమ్ము 
_సింశారము, వన్నె, మిస్మి, పటాటోప 

ము వాభవమ్మ షు. 0 

థు “ అఫ్రోజ్ పళోనా _ అభ్బా 

య. విజయము 

(పొ మ య! 

యయ - యయ, రూంగ్ _-రూంగ్ టూ 

(హి.పు) బొచ్చు, నూగు, దేవూమయుైవై 

* మెత్తని వెండ్రుకలురోమము, గ్ స టనిడా? 

య్య రూంగ్ చే ఖడేహోీనా' (హీ) 
గగురుపాడుచుట్టు పం. . పుల 

"రౌంకితమగుట. 

హా్యకు క “ఈూంథుట్ “(పాం శ్రీ 
మెల, 

4 మొకిక్సి 

ల రవన్న (ఉ పు) ఇఅంపకము ,సెలవు-ీటి, 

ఊల్లాక్కు 'సరుకులవెల. మొ -వాని పట్టి, 

539 

త! ఎ భూయొదొద్ (పా, 

రి 
చూడు (౮ 

(న రూవాో (హీ) వాడిన్న పా9త్ర, 

ఎడి ట్ట రూహూూ (హిం్య్ర్రీ] చేపపిల్ల కంటి 
కొలికి, (మెత్త నిం 

తో రూయిా (హా, ట్రే) దూది పత్తి, 

యిల్లు ) రూయత్. (అ, త): దర్శ నము, 

చూపు, అగపడుట, ఆకాఠము, రీతి, వెపు, 

లతు,ముం లేడ. యబ ఎొపొలాల్ 

(నై త) చందంఎదర్శనము, 

శ్రీ) చూడు 

తవ | 

కే శ రోయీదనగీ (పాశ్ర్రీ) ఆంకు 

రింప్పు మొలచుట్క ఉత్పతి, పెరుగుట, 

టే 4, రూయేం (హి.వు) జేహాము వైనూగుు 

బొచ్చు, సన్న వెండు9కలు= 

యు రవియ (పొ,ఫు) వర్తనమ్ము నడవడిక్ష 

ఆవారము, సాంప్రిదాయమ్ము. వాడుక్త 
పద్ధత్కి రీతి. 

కా. రోయీన్- (పా,పు) పిత్త లము, 

ఇత్తడి తగరపువ్తూతగల, తగథముపూసిన్న 

(కలాయిచేసీన) 

రం రహా (పాం శ్ర) చూడు ఠ| 0 

(్స రహా (పా) వీముక క మెన, విడుదలయొన , 

విడువబడిన. విడుదల, విముక్తి, 

66) రహానా (హి) విసురుజాయి మె! 

వానికి కక్కు చేయించుట, ముల్దాడించుట. 

ం (యె రవోవ్ (హి.పు) నిలుకడ ,నివాసము, 

ఊనికి, ఆపుదల, వ్యవధి; అవకాళము; 
చాలకెలముటాండెడు. 

దల, విమోశచనముః 

టి రహాయిష్, (హి) నిలుకడ, 

నివాసము, ఉఊనిక్షి. 

పై రహూబర్ (పా,పు చూడు, జ్ఞడి ()) 



తహ 

యా) , రజాబ్ హా క్రూ 

య్సాశ% 

లకు 

ట్రై “చూడు ట్ల, రవావెయా స్త. ఉండువాడు, 

నివాన్స్, 

యావ రవాహి (హింపు సరకమోట్వమోట డు శే (హి) ఈశ, శశ, ఓక ఓకి. 
'రాటము. 

(ప్ప రహ్టా (హి.పు) రాటమ్ము నూలు కొ 
వి రవాకా (పా,పు చూడు న్ ( 

త్తని రవ్రవీ (పాత్ర? తోంవ నడ 
చుట ప్రవాసము, పొియ్నాణము, 

పది) రహాడూ (హి.పు) ఊళఖండిపిల్లలకు | 

ప. ఆఇటబండీిః 

[| పము, న, విలాసము. 

డ్రి రవాస్న్హా (హి చేద్తుకచేయ్లుట. 
సంల్తు షించ్లుటు, ఉత్సృక్తార్నచ్చుట్ట, 'సుఖిం 

| ముకు, అనుభవించుట. ” 

లప్ప, రకాకలారహొకల్ల (హీంబ్ల) 
చిష్నతోపు, వ పీరంగిమోయుబండి. 

(| సంక రహ్మ్గుజర్ (పాష ఫు)మొడ్యు ్ర్ క్రీ 
అని ల రహ్ల్న్ (ఆం పు బంధ్ధసము,ఆయకము, 

కుదువ, తాకట్టు. ఆరి శ్ _వామ(ఫు) 

ఈాక్ర ట్రుపకిళ్కు కఈకఈదువ-వీటి. త ంబి శ 

ఎర. (ఫు) కుదువష పట్రినకాడు 

ప్ప రహన్ని (హి (హి) హై నిలుచుట, 

స్పడ్తుట 
లాఫకుట షయ ఉషి- సవన్నీ(హీ)నివా 

 నమువేయుట, కాలముగడ్గపుట. 

(య రహానుమా (షా. పు లేం 

కాలువ క్ రఫానుమాయీ(పా. స్త్రీ శ్రీ) చూడు 
ఆకే స్ ఏ క 

1 పని రహ్వా (సొంపు) బానిస, రిక్తుకు, 

చీ రహ్వ్యాయా (హి. శ్రీ) ఇంటిచా 

డ్లుగ, కావలికూలి. 

త! 
సంతో 

మిగుకుట, ఆగణుట, ఆటుటఖ, మా 

(టము, శ రయీ (హి, శ్రి ప్ర న. 

ము, కల, వై ల న కప 

టమ. గ్రద్ద = "కాల్. (పా) కపటి, 

మోసగాడు, న స " 

భపౌనవాయువు క్ 

యట ట్ల ఫ్రీ రియాసత్ (అ. శ్రీ) అధ్యక్షత, 
అధికారము 9(ప్రభుత్వమ్మురా శాజరికము ంరొభ్యి 

ము, జాయకత్వము,దొరతనమ్యు శౌర్యము, 

వెక్తైనమ్ము.. గాంలీర్యరుల. ల) శం 
య్లాట్ట్ శ -ఎ,ఇక్హూరీ((క్ర్రీ) (ప్రజా 

మ్య. 

రీ స్త్ర రియాజ్ (ఆపు) శిత నేర్నుట, 
పరిశమ, (మాస సముం చూడుప్తతి్ధ 

టకు రియాల్ (ఆవు) 4 ్యానవనములు, 
తోటలు (వ వ బత్తి) 

యింత ద్హ్ర రియ్యాజత్. (అ, శ్రీ). పరిశర్తిటు, 
(ప్రయాసము, కష్టము; యదుము, వసష్టనము, 
ఇం(ద్రియని[గహము,త్యా- మ్రుసన్య్యాసము 

తపస్సు, నిస్ట్వ్య మల్లాట; సామ్యు కొలువు; 

కరూలిపని. 

తా క్ర) రయాజతీ (అ,ఫు) సన్యాసితప 
స్వి, నిష్ట్రపర్షుడు కష్టి (శ్రమచేయువాడు, 

యితిః 

తో గ్ర రియాజీ (అ, నీ) కాతహనాలు; 

నణిత్రకా్త్రము. 1ఎ _శిర్ప్రు -దాన్ 
(పు) గణితకా్త్రజ్ఞుడు. 

త్రో ట్ర రయాయీ (ఆఅ) కపటముటక్కు, 



వ్ఉే టోని 
తవతనినలానితికళవాలనతాకానిననతటుకనికఅుడునలు లాల చకిదదన దనము తనాలికతామడినతకాసటొకరి నాంనతాివకతలత తిల దాయతణడుతుుతకాదిత్తాుడు లలు నవాత్తాప్రవతకొకానాతకుకునవనతటత తనా రునయాతనానాయక్తాటులనావలోాఅళవ్తరున్లాడాన్లమనకల 

మాయ్య్మ "మోసము, మూయలమారి, కపటి. 

యజ్ల్రు నేత్ (హిం్య్ర్రీ) ఇసుక్క రవృ ఫొడి, 
నూక, 

యబ రిశ్ర్ (హి, శ్రీ) రీత్కి సాంప్రదాయము 

పద్ధతి "మ్ యుల్బు -రన్మ్ (పఫుఆచార 

వ్యవహార్వవలు. రీతివర్ననములం- 

మ్ 3 రేతా (హి,పు ఇసుక, ఇసుక"ేలం 

౦ట్ప రీతా (హి) రక్తము, ఉత్త, వట్టి భూన్య 

యమెనృ విడి-గానున్న, 

పట్టినక్షూలి. 

టట్టు (హి) ఆవరాయితో రాయుట్టరాయి 
డిపెట్టుట;ః రుద్దుట, రాయుట, నునుఫు గా 

చేయుట మెరు పెట్టుట. (నేల. 

ఆటు నేతీ (హి. (స్త్రీ) -ఆకరాయ్యి ఇసుక 
గట్లు) "రేతీలా (హీ) ఇసుకగల, ఇసుక గా 

నున్నృనూకలు-గా అేక పాడీపాడిగానున్న, 

(ల 0 ద్ర్-శ్రా (హి.పు. కుంకుడుకాయ 

యా రీష్ (హి. క్రై, మెప్పు, ఇష్టము, 
ఒప్పిదము, ఇర్భుకోరిక్క సంతోవమ్మ, 

అపేకు, స్వభావమ్ము వాకుక్క అలవాటు 

(టూ ౧ రీర్న్య్నూ (హ్, సంతోపి.చుట, 
ఇస్ట్రపడుట్ట అపేల్షించుట్క మెచ్చుట. 

ప్ టి యు “సాం రీచ్ - -ఛహాను) బ్లా 
కము గుడ్జైలుగు, " 

న 

పెట్టు (తులసీవంటిది) 

త్ర) ఆకురాయి 

తీ) వాయావు, అపాన 

వాసనగల 

శేఖ (హిం “ఊ) రేఖ) పండ్ల నడిమి 

నల! పంటిచిగుర్కు మూలమ్ము కీలు. 

గాయ శఖత (పా) పోతప్లోనీన, "కారిన 

రాలిన జారిన చెళాచెదనైన, పఏికీర్ణమైన 
ఫి ౮ంం యా 5 కండు 0 

ఈరుమారైన్క మిశింతమెన్క కలిసీస్వ దిట్ట 

మేన గట్జ్రయైన, బలిస్ట మైన; (పు సోద, 

గచ్చు; ఉఆడుదువాపు, ఉడుదుభఖాపులోని 

కవిత్వమ్సు న. 

ఆను శ్ ప్రీ (పొ. క్రీ) ఆడంగులమాట 

లత్రో. రచించినకవిత్వము. 

(ఏ వెదాస్ (హి.పుజకచూదిగకులము 
నందుబుట్టిన ఛ క్రునిపేరు 

సై రీడ్ (హి. శ్రీ) వెన్నెముక. 
తానో 

న ే జ్. (పా) వల్లు, పోయు, కార్చు 

రాల్పుః వెదర్చు, చెల్లా చెదరువేయు; 

పి ప; కిదకిదలాట. (వృత్మియందు) 

కు శాం (పొ పోయ్యనళ్లైడు, వెద 

చళ్లైడు, చేల్తాచెదరువేయు. “(వృత్తి యందు, 

టే 6 అ ఏ జిన్ (పా.న్రీ శ్రీ) కారుట్కటరువు, 

పొాటుకు, జలుబు షన వ వికీర్ణత, వెద 

రుతు 

॥ గా థ్ 

ముల్కు చిల్లర, మౌర్కము, “సీబులంం 

క్రి శశ గీ (పా, త) తునక్క చక్కు, 

(తుక్కు; నుగ్ద: మస్టు ఇెత్త శెకష్ట చేసిన 

మాంసము, చిల్లర నాణెము, మార్భూము, 

వల్ల ట్ (పా,ఫు) అణువురవ,తునక్క 

 నలుస్కు తుఏంపు చీలిక, సీలిళు 'చిల్లర; 

మార॥--మ్యు ఒట్టరేక్సు ఉప్పగపిల్లడుుపిల్ల 

బోగమాుపిల్ల, కూసు చిన్న "పెళ్టు కాయాః 

ర్పవ కల్లు కళ్ళు - శేజహ్తూనా (6 
_ తుత్తునియలగుట, నుగ్దుకుగ్దుణగు బ్క సున్ని 

సున్నియగుట, 
గ్రైాజ్ర్ రీస్ (హి. శ్రీ). కోసము, శేశము, 

కోపము, పోటి, పితిస్పద్ధ; చైరము.వంతు, 



(క్ త్రిశ2 (ఈ. (| 

_సరితూగుట్క సమానత్మ మత్సరము, ఆసూ 
య్మ ఆతురము, 

గాయ ర్స్ ఈఇన్ - రయీస్ (అ) 
ప్రభువు నాయకుడు; కులీనుడ్కు ెద్ద, 

తలకట్టు, వా ళె గాడ్వునివాసి, గొప్పవాడు 

గార్సమస్డుడు, నగర వాసి. 

"ఆ (జై రీస్టాన్ (పా. శ్ర్రీ)త్రాకుష్తము. 

టు దీప్ (పా.,క్రీ) గడ్డము+య్థా్య్యాయ్యు 

పచ్చ (ప్ర) పిళ్లోడ్డము. చదు మబ్బు 
-ఖంద్. (పు) నవ్వులబండి, ఇన్చుకాలు, 
హాస్యము పరియాచకముం - 

య్య "లేమ్ (పా.పు -ఏము, గాయము, 

పుండు _ 
లీభీ య రీహియీల్ (ఊ.ప్పుపూడుగాటి 

గద్డమగలవాడ్సు పహాజ్రిత్ అదముగారి 

గురువైన లేవత్త 

అప్పు నేవమ్ (పాంవు,) పట్టుపట్టుదారము, 
వోగుం 

లప్ప చేన్ (0) పట్టా లేపిన, 
గమ్మ్రా నేవ (పా=పు) నార పీచు పొట్టు; 

సరము, నూలు ఏ లమ -చార్ (పా 

నారగల్క కీచుగలం 

లత శ్ క్ర్గల్ (పొ) ఎండిన బక్కున్మి పలుచని, 

(కు *ేకాన్ (హి. క్ర్రీ)ఏటినీరు, అందని 
,.... భూమి 

(ప్ప తప్పు తేజ్ - శఖా (హైత్రీ) 
రేఖ, గీత్స అదృష్టము, 

న్ -కేగ్ (పా, _త్ర్రై్రఇసుక, ప్రీశఆప్టు 

-_డాన్' (పు ఇసుకబుడ్డి. 

అయా శేగిస్తాన్ (హె,పు)ఇనుకఎడార్మి 
ఇసుక బయిలు, 

ఆటు మారీ (హి. శ్రీం) చాల్పు. గీతం 

ఆ "కేల్ (ఇం. శ్ర్ర్రీ)నైల్కుపా గబండీ ఇనుప 

కమ్మి ఇనుపడారిః (కండె. 

లీఖ్ర్రిరీల్ (ఇం, క్రీ) దారపుగికక్క సీమదారపు 
క్ ఎ శేలా(హ్ి *పు) వరదృపోటుుఉ ప్పైన్నప్రవా 

వాము, ధార, దొబ్బు, నూకు సెట్టు, 

గుంపుః 

లగ ఆశ్ర) చేల పేల్ (హి.్యక్ర్రీ)సమృర్రవమ్ము 
ఒత్తిడి, ఆల్లరి, దొ, సమృద్ధిఃవిప్తారము, 

పుహ్మలను. 

ట్లు శేల్నా (హి) చెట్టుట దొొబ్బుట, 
నూకుట, ₹ంటుట, తోఎయుట; గందం) 

నోళమువేయుట్ట 

ణి కీమ్ (పా. శ్రీ) రసిక, వము. 

ఆఫ వెన్ (హి.(క్రి) రాత్రి, శేయి? నేను. 

చ్తుంచప్సు శేట్ -టా (హిపు 
-వీమిడి, కె 

బలులు శణలేల్ళ (హీ త్ర) పిల్లలఏడ్పు 

వప్వుకు, గునియుట్ట ఆపస్వరమ్ము 

ఉట వస్తు శీండీ (హి,పు) ఆమిదాలు, ఎరం 

వస్తు శండ్ (హి.ఫు) చూడు త్ర 

యు చేజ్ (హి. శ్రీ) గాడిద యకపు, 
ఓఒండింత. 

యజ్తు "రేత్నా (హి) గాడిద లేక బైైఐ 

-మెొ!సవి యజచుటృటండి)ంచుటు, అంబా 

యనుకు* 

యు శీణ్ టా (హీి,ఫు) -గాడిదపిల్ల 

గాలు శగ్ జార్ (పాప) ఇ సుక నేల, క్వ శీణ్నా (హి పాంకుట, పారట 

ఇసుకఎ దారి ఉీరాడుచుపోవుట, జీరాడుట* 



ఎాప్పువైనీ(హి. శ్రీ )కసుంచావన్నెత్రీయుట | ఏ -చీనీ(పా) వీనాశేవలము, శేవల 
లేక వేయుట, కుసుంబాఆఅద్దకమ్యు ఒక | - -వీనము, 

పికిలిపిట్ట యణ రియ (అపు) శ్వాసకోశము ఊపిరితిత్తి. 

మా శ్రే వడ్ల (హి.ళు) గొ సలమ౦ద, శే వ్ (పా, శ్ర) వాడు ;ఆప్పుమన్ను* 

-మేకలమంద, (లుం వాం ం “కేవాడ్ (హి. శ్రీ) చాటినేల, డస ప్వు 

కవే ఆ) శే వ్డీ(హి,శ్ర్రీ)నూవులపొకుబిళ్ల | వంటివే. 
మ్ రీవంద్. (సా.పు) శేనలము యోనా ల. "రేహూ (హీ, శ్రీ) ఒంటిముంటిబేప. 

భకుతలను తరబలంకతలు చను. కకక 

స్జే (హీ, తీ) డకౌరము. ఇది ఉరుదూ ములులేవు. అరబీ వర్ణసాంఖ్యములో ద్రీని 
వర్మమాలలోే  పదునేనవ యక్షరము. ఇది సంఖ్య ( శ్ ) యొక్క_సంఖ్యకు సమము, 

అరబీ పారసీక ఫాపులో లేదు హిందీ అన-గా శెండుపందలః 

భాపులోగూడ దీనితో నారంభించు పద 

న య ల 

(ఏ0 
) జూ-జె (అ. క్రీ) ఇది ఉరుదూవర్షమాలలో కఏ |) - చ!) జాద్ - జాద (పొ జా 

పదునొారవయతు.రము, అనగలీలో వదునొ తుడు, జాతము, పుట్టినది, (వృత్సి యందు) 

కండవది, పొారసీఠకభాపులో పదమూడ జా తి 1) _-బూమ్ (ఆ) జన్మభూమి, 

వది+ ఆరచీవర్షసాంఖ్యములో దీని సంఖ్య స్వ దేశము. రఎ|) శ్రమ సహ్ూ- (ఫు) రాజ 

ఆరున్నొకటి. పుతు౨డు. 

జూ (సాా జాత్రము, జాతుడు,జమ్ముపుట్టిన, శ () జూద్ (పా,పు) ఇచ్భ:కోరిక, ఆ పేకు; 

పుట్టించువాడు క లిగించునది.(వృత్తి యిందు) అంగలార్చు వ్యసనము నోకళము, నోడు, 

టా జ్ | మొర సమాహము, విస్తారము స్టలన్ము 
₹'౨ జాజ్ (అ.ప్ర) పురిటాలు; నల్లవ్టగాత, టీ ్క 

ఆశవే సాన జ్ శే ఖీ తీ త 

హః జాడు , కలర్ (ప్పాపిలాపము ;అంగలార్పు, 

మిక్కి.లిశో కము, గోడాట 1) 

కూరము్వ్యాడు గ్ 1$-ఎ) సు 

పటికాళము, 

ఎ ఫ్ జాద్. (ఆ,పు,ఆహారము,బ త్రైెమ్యుశ్సీ చ్ ధీటాకొ (పా) కృశించిన, సన్నగిలిన 
-రాహ్ (పు) తోంవబత్తైము, శద్ది బక్కుని; దుఃఖిత మైన, దుర్చలమైన్న 1) 



యం" 

వ ్పసుటు సజ్జా (పా,పు) పసీరకబయలు, 

పచ్చిక నేలు 1 యే గుల్ =(పఫు) పూదోట. 

యక 1) జారీ (పా. శ్ర్ర్రీఆక9ందనమృుఏడ్చు, 

అంగలార్చు, రోదనము, మొర్క పిలా 

*.. పమ్ము దుఃఖము 

ద) బాగ్. (పొ,పు) కాకి వాయసము 
వింటక్లొప్పు 

ల$ జాల్ (ప్రా) ముసలి,నరిసిన వెండ్రుకలు 

గలవాడు; రుస్తుము తండి) పేరు. (ఇతని 

"వెం 'డ్రుకలుపుట్టనప్పు డేళెల్లగానుండెనట. ౦ 

వీ ముడుము, నం -పోవ్. 

పన రం -మెతుకులువెంు॥ 

వెబడకుండుట్నకె మోకాళ్లపై వేసికొను 
వస్ర్రముం 

జో! ) జానీ (ఆ.ప్పు జారడ్తు ముండలమారి 

దురావారుడు, 

యో! జొనియ (ఆ, శ్రీ) రంకులాడి 

ణి 1) జావియ (అ-పు) కోణము, మూల్న 

ఏమిట్ల!) -ఎవాద్దవ్ (ఫు లఘు 

కోణము, య. లా 1ఏ-ఎ, "కాయెమహూా 

ముస్త కీ స్ జ (ఫు) న? షో 

ణు) -ముకజ్ఞర (పు) య్వాటేఆిల్తు!) 

_ఎ్రమున్ ఫ 'ఫంజహ్ (పు) లంబకోణము* 

తపస్వి కష్ట్రమువోయువాడు, ధర్మనిజ్ధగల. 

ఈది!) జాహివీ (అ. శ్రీ )ధర్మనిష్టుభక్తి 

వ్డ్తక త్స 0) 
ము న! 

అన్హాా్స జామెద (అప్పు 
పతి9క. 

జొళతకము, జన్మ 

త్!) జాయిద్ (ఆ) అధికము, 

ఎక్కువ మి.సలు 

జా చ్చు, 

వ్యర్ధము, వృధా, నిరగ్ధకము పనికిమాలిన. 

31) జాయిర్. (ఆఫు) యాశ్రస్టుడు 
యాతిక్రుడు. 

ల$! 3 జాయిల్ (అ) భంగురమ్యు అస్టిరమ్స్కు, 
నశించెడు, నశ్వరము, ్ష 

క బ్యుతే |! ఏ జాయీద(పా,ఫు)జాతుడు కొడుక్కు 
కమాన్సె బిడ్ద 

కట్లు | జాయంద (పా) కనునద్ది తల్లి, జ 

యితి), జనకము, 

ల ట్ర్ ) జ(జ్రుబాన్ (పా.్యక్ర్రీ) నాలుక్యభాప. , 

వాస్వ య. ము, యయ 

వకమైొన, 4 మ (ఉఊ) 
ఆడికప్పుట, హాటరప్పుటే.6 భుమ్మేర్స 

_బంట్ టం (ఉ)ానోరుమూయు టి 

థ్ లీ 04 ) -పర్లానా (ఉ) అనుట 

సన్ను ్ట . _నలానా (ఊఉ) వదరుట, 

తిట్టుట- స. -దానీ ((క్ర్రీ) 

ఛాహాజ్ఞానము )|ఏఎ టు -దరాజ్ 
(పా)తట్టుబోతుతధికపిసంగము.6) (టి 

-ఆత్య టా దేనా - వార్నా (ఉ) 
మాటయిచ్చుట్ట వా గా స ము చేయుట, 

రల ; - లడ్ భ్ వ 

హిలానా చ టు ఇ న.. 

మాూటాడుకు. 



జట్ల వీడర్ లు 

బళ) న. (హా  . త్రాసు 

ముల్టుం 

జబానీ (పూనోటి, వాగహ్మాలిక ము, తరు = 
పౌర్పిసంికము. జ్ర దయ 6) 
_తుక్కే -జమఒఖర్చ్ (కు) ఉత్త నోటి 

మాటలు, సూడీమాటలు, జంఖాలు, 

చే జుబ్దీ (అపు) వెన్ను, మోిగడ, సారము, 

ఖ్రి జబర్. (అ) పె, మాది, ఎత్తైన, కొప్పు 

ఇద్ద. దొడ్డ, బరస్టు మను ఆలళయ మెను 

"సేలైనృఅకారచిహ్నాము! 0. యంజువ్య్ళ్ళి 

-దస్స్ (పా ఊశచేయిగల్క బలముగల, క్రూర / 

మైన, దిట్ర్రమోన, బలిస్థ- మైన, ఆధికారము 

గల, యో వలి “చసీ (క్రీ) బలవం 

తము; పోద్బలిమి,అధి ప 

న 

తమల న జర్ జద్ (పా.పు) పచ్చ,మరకతము 

టల) జిబస్ (పా) చాలుకొలది, కావలసీ 

_నంక్క పుహ్ములమ్ము అధికము, 

ఎతు జలూర్ (అ. క్రీ) స్తోక్రమ్ము భజన, 
'సోత పాఠము, పుస్తకము, లిఖితమ్యు మహ 

మ్మదీయులయొక్క_మత గంంథభ్రము, 

న! జబూం (పా ఇెడ్డు 'దుస్టమైన, నిం 

యో) జబూనీ పాత) చెడుగు,దుర్తా 

“నము, చెచ్యము, నాళమ్ము 

0$ జటల్ (హి. స్రీ) వదర్కు తెలీవిమాలిన 
ప్రసంగము, నిరగ్ధక భాపణము, 

ల త న కి జ అల ఆ ఆ, న్ ఆ) జటల్లీ (హి.పునిరర్థకప)సంగ, వదరు 

బోతు,  తెలివమాలిన మాటలాడువాడు* 

బైట్సు వక్ (అశు) అక్జమ, గాజు 
సప జె జ్ 9 (అ.ఫ్రు బెదరింప్పు గద్దింపు, 

చివాట్లు; శకునపరీక్సు పతీ.శకునము, 

హం కప ఓ థు జిచ్ (పొ. శ్ర) నిర పాయు డైనృచిక్కి 

నృ వినీకిన్నలోపడిన ఇఎదరంగములో రాబ్బు 

కదలకముంచే కట్టి వేయుట. 

శ్రీ) కాళిక, 
రిటిలు, 

౧౧, 

ంప్పు - దూ జూ-జక్చ(పా 
ఎయిష్ధు -ఖభాన (ఫ్ర) పు 

౮మి ) జ్ (అపు) శనిగంహము-. 
అలీ 

యి4మి . జహూమత్ (అ. స్రీ) కష్ట్రము,వ్య 
'సనము, దుఃఖమ్ము రోగము, (శ్రమ్మ బాధ, 

పొటు, ఆయాసము, చింత్క సంకటము. 

ఏట జఖ్యార్ (ఆ) అలలుకొట్టుచున్న ,వూ 

క్లముగానిండియున్న , పరిఫూర్మ ము, 

శ్వా జఖ్మ్య్ (పాంపు) గాయము, పుండు; 

నష్టము? (శ్ర మ్బ -ఖాన (ఉ) గాయ. 
పడుట. | 

గశమా ల్ ఖ్మ (పా.ఫు,) నఖి, వీ౭ మె॥నవి 

ఇాయించు సాధనము- 

తాప జఖ్మీ (పా) గాయపడిన 

ప డ్ (పా.పు) చేటు, టెబ్బగెయము, 
నష్టము; వాటము, ఒడుపు, బక్యుమ్సు అం 

దుబాటు, దూరము. వూ త్ -పి, 

' కోబ్ (పాం్ర్రీ) దెబ్బలు; దెబ్బలాడుట. 

న 

కన్య జద (పా) ఉపహతమ్ము కొట్టబడేన, 

ఆపన్ను,డైన, దుర్చలమైన. 

జో 

వ. వ్ (పహా.ఫు) బంగౌరమ్ము దివ్యము 

ధనము, రొక్యమ్యు సరిగ్క పుట్న్చా డీ 



తట _-వాఫ్ (ఫు సరినపని చేయు 

వాడు య్రైశష్ణ్ప్యి -బఫ్ త్ (పా.ప్పు 'సకి.? 

పనివే సిన బట్టంయంి బ్ర -పరన్స్(పా 

లాభెధనలోలుడుఏ్నయి) ) _-ఖీజ్ (పా 

సారవంతము, ఫలవంతముు బంగారు కలి 

వడు 1 -డాగ్ (పా) ధవవం 

తుడు, ధనముగల. 3, త్య ం-దోజ్ (ఫు) 
సరిళపని వేయువాడుు టు క 

దోన్స్ (పా ధనపియుడు, ధనలోలుడు. 

జూం -ఎ,సుర్ ఖ్ ( పు -మేలిమిబం 

“గారు, టిర్ధమీ 3 బాయ్యిసు యక్ (పు) 

వెండ్కి రూప్యగు, రజితము- అవు) 
-కోజ్ (ఫు) వెండి బంగారు లేకులుకొట్టు 

వాడు రం గర్. (ఫు/,అసాల్లివాడు, 

తకు ఆగురీ (తీ) అ సాలిపని; జక 

. వాసం య్) ఎ్వగుల్ (ఫు) కింజిల్యమ్ము 

రొళ్కుము బ్రా [స్ప -నిగారీ (క్రీ) 
బంగారుపూత, ప్ల 

యవి (౧) జరాఆత్ (అ, శ్రీ) వ్యవ శాయ 

ము; సేద్యము, కృసషఆర్మము; సాగు నైక. 

వ వ్ (సా)పచ్చన్సిపాలిన | త్య 
-అఆబ్ (పు) రసి, వస వైక్యపుపసరు, 

మెళ్యము- 6 ఫుల) -పడ్నా(ఊ) వెల 
వెలబోవుట, పాలిపోవుబ్క వివర్షమగుట. 

అమా చే 3) _చోబ్. (క్రీ పసుషు 

కొమ్ము. వంతం -రూ (పా) వెలవెల 

బారిన సీగ్దుపడీన వివర్ష మైనం 

యమత్స ) _జర్దువ్స్ (పా,ళ్ఫ) మ . 

నుత సాపకుడు. (శ్పీరు) 

వ్46 నం. 

య, ఇద్దక్ (పా. శ్రీ) పీకకంట, పద్బ 
ములంగి శిశామూలము, సదగము. 

లో భూ 

కచ కా (పా.పు) పచ్చ్ననిగుజ్జమ్యు వెళ్య 

ము, విత్తము కేసరి భాత్వు పచ్చని వ్వ; 

తమలపాకులతో “సూడ దినెకు పాగాకు 

పొడి 

యప) జ్ (పా, శ్రీ) పద్పదనమ్ము _వైవ 

న్రఫను; జెన (గుడ్డులోని పచ్చని నీరము* 

పచ్చ కామిలల్వు కింజిల్క_ము, పుప్పూడి* 
జావ 

ద జన్ ఒ (అపు) విత్తుట, విత్తనముల 

శోల్లక మ్యవిత్త్మినపొా లము, సేద్యము హౌగుబడి 

అన 3 ఒర్ ఫీ న్ (పా.పుకలుపుగడియ, 
'బేడెము. 

ఇళ వళ లి ళు ల 

యమానమగు, తళతళలాడెడు, పి కౌళ 

ముగల్క మెరయు,దివ్యమెళ చిత్రవిచికం 

మె, పటాటోషముగల వైభవ మ 

విఛభవయుక్త్యయొన కృంగార్యమెన, అడంబ 

రము ల, అలం౦ంకొదము, 

ఎట ) జురుంవాడ్ (పా.ఫు) మూలికా 

కే 46606230. 

సనం జర్ నీఖ్. (పాప) పాపహాణము, 

సంకుపాపాణము, | 
అవన న గ్ | | 

క్ర) జరహా-బజిర్ వా (పా. శ్ర) పవనము, 

" "కంచుకము, కత్త భళము, యినుపషచొక్టాయ- 

క్ర) (పా, త్రీ) బంగారు "లేక వెండి 

త్రీ్న్మ సరిగ "సరి" "బట్ట, వరి "పని, 

"త్రో వ్ "జజ్టీన్ (పొ బంగారపు, సరిగ(తో 

జేసిన) "సరినప నెిగలః 



భ్. 

ప 
మొ శ్రీలు 

త్ర) తెలివిమా 

అంట 

యస్ జివ్స్ (పా) వికారమైన కుకూపీ 

_ మైన అసహ్యమైన, 

ఇవాల! 

అవ (య్య 1, జుఆఫ్స్ ప అకాలమరణము, 

తి) జ ఒ ఫరాన్ (అ. శ్రీ; ) శేసరి, 
| మ. 

నా. అ టి శీసరితో 

౯ కేన్స్ స 'కేసరివన్నెగల,. లో 

గ్ర న్ ల న ల స 
క్రమ్సు అనుమానము, అభ్సినూనమ్ము గర్వము 

సావహాససముః 

జాలీ ణాలనే | 

లయ జుగాల్ (పా) అం గారము, బొగ, 

నిష్వాకణిక, 

మసీడ్య జగం ద్. (పా, శ్రీ) కుప్పిగంకు, 
డాటు, గంత్సు దూకుు గ్ మ్య అరపు. 

అవ్వ జిఫాఫ్ (అంపు) నిషేకపురాత్సి 

"వెంద్లిరాతి), గల్భా దొనము, శోభనము, 

"వెంద్దికూతురు అత్హింటికివివుట, 

సేం చెఫ్ 

లట్ర్ర్ జఫ్ల్ (ఆ. ప్రీ) వెద్దఈల (క 
ర్చ ఆటే చూర్చా -జఫీల్నా 

(ఊఉ) ఈల-వేయుట. 

జఫీర్ (అ. త్రీ) ఈల: బూరగ్మ 

గ త స జక్కూమ్ (అపు) ఒక ముండ్లసెట్టు- 

న్ సజ క్ (అం త ఓటు" అవమానము 

చిన్నతనము, నన్ట్యముు ప3 భవము 

శ్ ప్ర్డ టో స్స 

లినమాట,పిచ్చి ( ఏ జకా (పొపు) తెలివి చాతుర్యము, 
చురముకుదనమ్యు పవిత9త్క వృద్ధి; 

్రఠర్య-యు0ర్య జగౌళ్ -థ్ (అ, స్రీ) 
దానము ధర్మన్సు 

వదియవ పొల, 

ఆదెయములో నల్రు 

4 ర్వ జుకాక్ (అపు) పడిశము జహీబు. 

యి క్ర జకావత్ (అ. స్ర్రీ*చూడుయ్యు 63 

న్ కాల్ (అ్రీ) చూడు యి; 

జ్ర )) క్ట (అ) చూడు తోచే 

. శ్ ఫ్ జలాజిల్ (అ.పు) భూకంపములు, 

న! (ఏ.వ- లి) 

అలీ) జులాల్ (అ ప్ర నిర్మలము, నిర్మలో 

 దకమ్ము ల! (నీరు, 

అలకముల్పు _ ముంగురులు, ఉంగరఫువెం 

(డ్రుకలు; "వె (డ్రుక లకుచ్చు, 'వెంపలదారి 

యుండు "పండుక లకుచ్చున ౩ (అ,ముని 

మాపుః 

న! ల్. స నొ న్లిము, 

మ శిమేఖలము,5 త్హివారు, గొలుసు ,చిలుకు 

లీ జలబ్ (అ.ఫు) జారునం, తౌకిపకుట్ట, 

పొరపాటు 

న! ఇల్ల (అ,పు) సెంట్లిదిన ముల వంటలలో 

మిగలినణిన్నాదులు, 
అలి వ్ర క్ 

త్వ జిమాషమ్ (ఆ. త్మ్యై)వా గె, క బ్లేఫువాళు 

ప్వము, కమ్ము స 

0(0:- ఆ స -బెమాల. - జమాన (అ.వు)' కౌ 

లము (పపం చము;సం ళా రము: (ఎట 



క. 

-సాజ్. (పా కాలానువర్శి, సమయాను 
వ్క్, ము న్యాద్ధప పరుడు, 

టన 3) జ (అ పు సవాణమ్స్ము పకు 

కారు, లే-నేట్రీగ; కందిరీగ్య చిన్నతోపు ఫ్య 

శతఘ్ని. 
ఏ శ్యి బాముజ్జుడ్ (పా, పుపశ శ్చ, మరకతము, 

యర జుమాల్జుదీ (పా, పచ్చవస్నెగల. 

రశ) జుమ్ర, '(ఆ. ఫు) సమూవహాము. గుంక్రు; 

జట్టు; వస్దము, నమాజముం 

న్ ర) జమ్ జమ్ (పా.ళు) మ శ్ర్టాలోనియొక 

పవి(త్రకుండమ్యు సమృద్ధి" 

గాత) జమ్జమ (అ.ఫు) పారసీకులన అన్ని 

గాజలో-వదువుమం।తములు,చూ య న న 
(౮ (యుల 'జమిష్తాన్(పా. ఫ్ర) ఫీత్రికొలము, 

శరదృతువు, చలికాలము, 

తం జమ్వారీర్ (పా,పు) అతిశీతకలము, 
'మేఘమఘండలమ్ము 

రహా) జమీన్ (పా, టీి-భూమిప్పథధివి, 
“నేల (ప్రపంచమ్ము సంసారము, టేళమ్యూ 
క్షేత్రము, మన్న్ముమాలమ్ము అడుగు క్రింది, 
ఖ్టాగ మృుయతిగణ పాసములు, 

ర్స లు. అహి) ఆస్మాన్ కా 

ఫర్ క్ (ఫు) వాస్తిమశ కెంతరమం, గొప్ప 

భేద ము, 60 లాలీ ఈ టా! 

అహా --ఆస్నాకాకే కులాబే మిలానా 

_ (ఉ) అతిశయోక్షిగావెప్పుట్స గో రంత 
బంట ఫ్ర చి భతి) -- 

దోజ్ (పా) నేళమట్టమ్ము పడిపోయిన, 
పాతుకొనిపోయిన్న 

లెజీప సో) 

ఏ! చేలభల) జమీన్ చార్ (పావు) భవాశ్వా 
మి, 'తేత్రస్వామి, పట్టాదారుడ్సు 'కాప్టు 
ఆ(గవారీకుకు, పాళెగాడు. 

య! పార్తూ జమీన్ దారీ (పా. క్రీ) 
భూస్టితి, ఆఅగహారము, మాన్యు. 

యోహా జమోనీ (పొ భూసం భూనోళ 
'సం॥;- భొతికము, 

ద్ర జన్ (పాంక్రీ) శ్రీ అడుక, భార్య, 
_ ఇసఖ్గాల్యు (సమాసములలాే) కొట్టువాడు, 

కొట్ట్ర్పినద్రిం ఏీల్ల శ్వ _మురీద్' (సా) 

భార్యాటికడు; శార్యకు లాంగియుండు 

చాడు. | 

న్ స్స జినా (అ.ఫు వ్యఖిచానముు ఈ స 

(6-బిల్ ఉబర్ (ఫు) బలాళ్కాా 

సవ్యభివారము, ర ( కార్ (ప్రొవ్య. 
శివారిి కం రం కారీ (త్ర) 1 

వారము 

౮6 ఏ జన్నాటా (హి) గట్టికజ్తాత్ర ఇాలి 
తం వడి గావ గేవుధ్వ్యనియనుకరణము నివ్వు, 
య రింగు వం 

పవీతమ్యు జందెము సీత వేసా దార్ 

న. యళ్ఞోప పవీత ధారి. - 

రై. చనాన (పా. ఫు) అంతఃపుళమ్ము కుటుం 

నపుంసకుడు, దుర్చలుడు్కు పి 

భాం? చాటు, మరుగ్యు సె నష 

జో క జనొన్సీ (పా త్ర 

ఆదడంగుల. 

ము, త్రీసం॥; 



నం . 

స్ట్రా పట బంబూర్చీ(ఆ.పుకు పౌకిబంటు, 

రల 
పా. 

(సట జంబీల్ (పా... త్రై )కతు పొల,వోలెె 

తోలుతిత్తి తోలువో లె మ 

సు. 

జంబూర (పా.పు) తంబుగ. 

(స 3 జంజబీల్ (అ. క్రీ) సారాయి; 
“శొంఠి; స్వర్షమందలి నది శేరు, 

నషా జన్ జీర్ (పా.ఫు) నొలుసు, శ్చంఖ 

లము, గొన్లైము, ిలుకుం 

“థి స త! కాత జ “పాహ 

సము 1 గయ జంజీరా-ర ( పు) 

హోరము్క దండ గౌలుసువంటిది. 

మమ్ జగఖ్ జాన్ (పా.క్ర్ర్రీ గడ్డమ్సు 

గదువ్వ గద్దువగుంట* 

వము సన్. (పా.ప్ప)ు ఆడపోబళ్ల వాడు. 

1 జన్ చాన్ (సాపు) వెరసాల,బంధ 

తయ, జిందగానీ (పాం్యక్ర్రీ) జీవనము, 
బ్రతుకు; జీవితకాలము జీవనాధారము, 

ఆహారమ్ము' 

యి జిందగీ - (పాం) బితుకు, జీవ 
నమ్ము జీవితకాలము. 4 రము 

-కాజామ(ప్యాచూడుంల (ర్వి; 
ఆరోగ్యచహక ము; కన ఆశీ 

న. వసహకము, 

క్యూ చేన్ద (పా) జీవముతోనున్నబితికి 
యున్న, కదలిక గానున్ను ఉత్సాహము 

గల ఎచ్చరికగానున్నృ సంతోపముగల్న 

కోటక్ వ్య -దిలీ! శ్రీ౧సంతోవస్వభా 

వక్షం జూ. 

వము ఎతు చ కటి -దర్ గోర్ (పా) 

జీవన్మ్సుతుడు, 

శ్రతట్య జిన్ దీక్ (అపు) పొరసీక మళస్థుకు, 

సావు వ! నాసీ స్పికుడు. 

మువ్వ, గశ్లై గంట, స ( 
ఆలూద (ఫా) తు 9ష్పుపట్టిన, 

ప్రాయ జక్శార్ఐల్ (పొవు) కిలుము, 
చిలుము, మో 

్సాా 

యు ప క జన్ శారీ (పా) కిలుమువ న్నెగల, 

య 

ఎంద 3 జంగూల(పొ.పు)గంట,” జ్జై,మావ్వ; 
గిలక కౌయ. 

ర్చ 'పాసహా,పు)కీకాడు ఫు యో) 
వాడ్ (శ్రీ) సన్నరాస్ట్రముం 

ఈం జిన్ హార్ (పా) శరణము, ఆశయ 
ము; సర్వధా, కదాపి, బొత్తిగాం' 

లీ 3 ఒవాల్ (అ-ఫు) శ్షీణమ్సు మయము 
నావము భంగము. బొద్దు క్రుంకుట- 

ఎక్, జవాయిడ్ (ఆఫు) వృద్ధులు అధిక 
ములు, కేరికలు , పొచ్చులు, ఎ మ్కూవలా, 

"ెంపుల్యు వ్యద్ధమ, ఆ నానళ్యక ము. (ఎవ 

ఏ 1? స 1 

శ జాజ్ (అపు శోడు, జత్వ పెంచ్లా 

ము, భార్య భర్త పెనిమిటి, మగడు. 

స్వా ₹ = (అ. క్ర్రీ) భార్య పెంజ్లాము. 
యి్యన్యు చౌ బియత్ (అ. ్రీ)ఇల్లాలితనము, 

వివాహితత్వము, ఏవావాము, 

వ ఫి జూద్ (పా చేగముగా, త్వరగా; 



లీలల 

| అగలికాన నిఘాను టి --రంజ్. 

(ప్యాముంగోపి. ఆటీ) -ఫపవ్మా( పా 

శీఘుంబుద్ధిగల, "తెలివిగల, మేధావి, 

ం క్ జూర్ (అపు 'కాపట్యము,అసత్యము, 

మోసము, దబ్బర,; కల్ల తుచ్చము* 

ఏఏఏ జోర్ (పా.పు) బలము, శక్షి సామ 

భవము: ప్రయత్నము, పోఛద్బలిమి, ఆధి 

కారమ్సు బలాత్కారమ్యు విస్తాగము, అధి 

క్యము, సమృద్ధి, న. 

(పా బలిస్ట- మైన, బలముగల, బలవంత 

కవీ ళ్ కీ శ్ మైనం తుం ఏ ఫాఆవరీ( త్రై)బలమ్ము 

అలక లత రత చారం హో 
ద్వాళము, అట్టహాసము, పటాటోపమ్ము "సం 
ఛిమమ్యు ఉత్సాహము, ఆటోషము 

ధు (ఏఏ చూర్నా(ఉ) ప్రయత్నము 
చేయుట. 

లీ క్. జర (అపు ఒకసువాసన నలభెట్టు. 

ళు జివ (పా-శ్ర్రీ) ప్రిసనవేదన, శికువు, 

పిల్ల ప్రసవము, కానుపు; వింటినార్సినోడ 

అంచు్చు ఓర, బొద్దు, కచ్చు. 

ఏ (యె జిహార్ (పా,ప్పై జననేందియము 

ఏది జువ్ద్ (అప్పు ధర్మనిష్ట.భక్సి, వెరా 

గ్యమ్సు ఈతస్యగముం 

దీ ) జఇహ్మా(హ్-పు) 'విప.ము; ఊగ౦ం మైన, 

తీళ్లుమైన్మ విపి్రియ మైన ,అనిష్ట్యమైన ఆగ 

హాము కచ్చా ఏవ ౨ అఆలూద (పా) 

విపాకా9ంత మైన, ఎ(్యు టి) _బాద్ (ఫు) 

విన వాయువ్వు కంఠరోగము. క ఫో టె 

850 చక 

యమ్) 
-ముహా9(పు విషుపరిహారకౌప.ధము, నోర 

జము, 

క్రయ జవ్రా (ప పుపిక కోళమ్వు థ్రైర్యము: 

కమ) జావా (ఆఅ. న్ 1 శుకొడు. క్రమ 

సనా -జబీయ పా అందయమొసమోముోలు 

క్స్రుప్పి గ (పౌ) వివముగలః 

ఎవ) జహీ-హీ (పొయేలుమేల్క, బాణ 

బశ్రే!, ఏంతో వాహ్హైయున్న ది! 

ఆ ఎ ౪ )జియాదతీ (పాకీ) ఆధిక్యము, 
“హెచ్చు; విస్తారము, సమృద్ధి, వృద్ధి:ఎక్టు 

వ్య వ న నిర్భంధము, శ్రార్యము- 

క గ్ "జియాద (అ) అధికము ఎక్కువ 
క కక మిక్కి_ల్కి విశేపుముం యులు ) 

_నగో (పా) వదరుబోతు ఆతిశయోక్షిగా 

మాటలాడు వాడు 

యు ఉ్ర్రైజియారఠ్ (అంక్ర్రీ) యాత్ర, దర్శ 
నము పుఇశ్యాత్ముల "లేక హు 

చూచుట $ఈయి్యి ట్ల) -శాకా (క్రీ) 
కాత సాను పుణ్య క్షేత్రము. 

టో) ట్త్ర జెయారతీ (అం ) యాళతిస్టుడ్కు 

మాత్రకుడు. (రము, 

అణ) నూక (అపు) నష్టమ్ము అపకా 

అలల్లీ ప్ర జేబ్ (పా, శ్రీ) అలంకౌరము, అం 

దమ్ము భూవణము, సింగారము, 

ట్టు స జేబా (పా (పౌ అలంకారపం)ద ము, 

శ్చృం-గారకము, ఆర్హ్హము, మయోగ్యమ్సు ఆం 

దమైన, తగిన 

(యట్లు జేబాయిమ్ (పౌ. క్రీ) శృంగార 
ము, అలంక*రము, సింౌారముభవావ.[ము. 



ఆన్ ట్ల) 851 స్ 
కాం యాల 
లే (ట్ "జేబాయిషీ (పా) ఆలంకారప్ర వట చళ్ల -మమ్క్ (పు) ఒళ్తు, ఒత్తును, 

దమ్ము భూప.కము. య గ్రామేలాజమట్సియ 'బెట్టుకొనునది.) 

తు మ్ (పాన పు) పొదరసము. రల సా ట్స జే జీరా-జీల (పా, పు బీేరకమ్ము 

క. ైకూన్ (అ.పు)ఒకనూ"నె (అగాసె జీలకజ్ఞ పుష్పాడె, 

మం! . | అపు )జేరక్ (పా) తెలివిగల, బుద్ధినల, 

34) జీర్ (పా. స్రీ) మధ్యమ స్వరము, | చురుకుగల, నేర్పగల, నిపుణతగల, 
మ, ర. "జేరీన్' (పొ) క్రింది, అడుగు. 

న జేక్ (పా.వు) క్రిం, అడుగు, రం, యు) జ్స్త్ (పా, శ్ర) జీవనము, న. 

లోశపడిన, లారగిక; ఇకార స్వర చిహ్నా జీవితము. 

ము(_ నా కా అజ వే క్. (వావ) పలగ్మ్యయ నమ, 

(ఆ) అప్వుల పాలగుఘై, పరియప్రడుట , ళ్ టమ కందళేము, పల్లనమ్యు పల్లము 

సరో స -నావ(్రు పట్లముమై మైచేయు 
యం ర్వాల్లి _వారీ (క్రీ) అప్పులు, (వ' (ఆక్టా శు అస్ర్రళమేః | 

శ యము, వెచ్చవ్వు ఫారము. తుప్త్రష్ణ్య 12; హంగ స 
ల -ా న | = ఇండ్ (పు) క్రిందికట్టు వార్పు "ష్టము. [గ్ (౯ శ్రీ శ్రీ) అందము, పొంకము, 

ంపు, స్పైన్ సిర్దగారమ ;అలంకౌరము. 
మ ముఖప ను టింగు వార్షుక్షును స 

ష్ట్ర లేళ్ల వారు, ..తంగువారు. క. వ. న! జేక్ న. శ్తుబాది, స్ట 

హు (క్రీ )పాదరత. 0. వూ, 

-యాటి త -దస్స్ (ప్పా ఖేతిక్రిందినాడ్సు - ద్వ న్ పూకు. నిచ్చెన మెట్లు, సన? " 

లోపడినవాడు, లి ర్ (పా). . నముల్వు పడికట్టు. . 

(క్రిందుమోదు; మార్చొ , తలక్షింంద్దు. తారు (బ్ర జీన హార్..(పా)' స కచాప్పి 
మార్కు గందిగోళము. (చం 3కర్నా బొత్తిగా, సుతరాము, 

(ఉ) ఓడించు; లో జరచుకొనుటం్టిిల హ్. 'జేవర్ (పా.ఫు) భూప.ణ ము సొమ్ము; 
లబ్ (పౌ గుసగుస్త అస్సష్టము గా. అలంకారము. 

౮. 
అబాట్ త్రి  . ళ్ న్న 

(పే. (పా, స్త్ర) ఇది ఊఉర్టదు వర్ణ్షమాలలో (త్య్మి) లో దీని సంఖ్య (, ) అను 
పదు నేడవయక్షరము. పాత్రన్సీ కఫామలో అత్షుభమ. యొక్క సంఖ్యతో సమానము, 

పము నాలుగవద్ది, అరభ్శి, వర్ష సాంఖ్యము నగా గ ఆరున్నాకటి. 



. తిరి య్య (లు, 
స హాక్ (సాపు) రజ్జు, నిరద్ధక్యప్రసంగమ్ము |! న్ మంద్ (పాప) ౪₹ంధ, బొంత చింపి 

తు నృపుమాటలుు పనికిమాలినమాట్రలు, ;ఒక గుడ్డు పారనీక దేశస్థుల ఆదిటాప్సు పొరసీ. కంప. (ది 11 ల ఖా (పూ) వదరుబోతు | బ్య మతగంంధము, 'తెలివిమాలిన మాటలాడువాడు. స్? జ 
టా శ్ర షింద (పాప బొంత ఆతుకులబక్ట్రీ; 

అవి ం 

ఆోమాఖాయీ!( క్రీ వదరుబోతుతనము, 
భయంక ళన దొడ్డ, గొప్ప,మహ వ వ ప 

౧1) హల (పా.వు) వడగంక్లు వానరాళ్డు క మ్య? షులీద (పా) చిక్కైన్స చిక్కు 

ఈకకాయ. శ గ్ర! 1 _బార్_( శ్రీ ) రాపిడిపడిన, 

శిలావృష్టి వడగండ్లవాన. 0 € షియాన్ (పా) ఘాగరమైన భయం 
యం ది వ. కరాళ మెన, కూర మేన, క్రూ కంర య పర్ఫ్ (పా) గప్తూనమ్రేన, గంభీర కొస ఉళ్విమెన, భూత్రుక వ నం మైన ఘనమైన, ఎక్కెన్క లోతైన, అనడ్త్ర ద చయ మేర్కొప - (ఫు) ఊచ సూక్ముమెన, తీవ) మెన, క గం, దము, ఆజ్ 

శే 

కపాాానానానానం నానానాప్తువవానానన్ను వకనానానాతమోగాసుత్తై 

(బా) 
(౮ సీన్ (అ.ఫు) ఊరుదువక్షమాలలో నిది పదు. 

"నెనిమిదవయతక్షరము; ఆప్బవ్ (ఏమ్మా) 

కౌార్రము అతుర సాంఖ్య మునదీనిసంఖ్యయమ 

వది (౬౦). 

(ఓ సా (ఊఉ) తు క్యార్ధకప్రక్యయము; సమము, 
తుల్యమ్యు వంటి, వలె, ఆంత; పోలిన, సరి | తట పావక (అ) పూర్వపు, మునుపటి 

'- వల్కెమునుపటిన లెక్సు] ౯. (-ఉస్ణుర్ 
(అ) ఫూర్య్నోక్కము, ముందు చె క 1న 
 వూర్వోచాపహృతము, లో ఆ ట్ ఆమే 

(ఆ) ప స ముందు 

వో మొదటిద్యి పూర్వ న్నేహము, వూర్వపుపరి 
ఛభఆసాబర్ (హీ.ప్రుదుప్పి కణుజ్యుక న్నకోల, చయము సంబంధము; పన్మి వ్యవహారము; 

కన్నము వేయు సాధనము. 'మొదటిభార్య. _  (చేయుసాధనముం 

గ్ సాబిక్ (అ, ఫూర్వప్కు మునుపటి, మా సాబల్ (హ్లీ.పు కన్నకోల, కన్నము 

వెనుకటి మొదట్యి "మేలుతరమైన్వ ఉపా (్యజ్ల(4 సాబన్ (ఉాపు) సబ్బు: బట్టలు మొ!! 
ధ్యాయుడ్తు పౌఠమవెప్పు వాడు. వానిని శుుభపరచువస వు. 

ప టైతాత ట్రా(ు -దన్వూర్ (ప్ఫాఫ్రూర్వా యు టు సాబూక్ (ఉ) అంతయు, సాం 
చారముసాయప్రదాయానుసారమ్యు ఎప్పటి | తమ్ము అఖండము. 



యిటు సాత్ (హి) ఏచ్సు ఆరునొక్కటి. 
బ్రధిజుదు సాక్స్ పాన్నా(హీ) మోస 

ఎ [యము పాఠ్సింగార్ (ఉ.వు) ముళె 
దువలకుండవలసినసపూలంకారములు; బూ 

బుసానులముత్కైదువపోబడులు ( గాజులు) 

. సొమ్ములు త“ంబూబమ్ము కాటుక్క పండ్ల 
న్న 

పాడి, తలముడుచుకొనుట, గోరింట) 

లియూంకారుంకా (హి.ష్ట) క ఎత్తి కొ 

(హీ.పు) సప్తపది ఏడకుగుల్కు పెండ్లి 

లోఅన్ని హే త్రముచుట్టు వభూవరులుచే 

యు(పదకీణములు, 

టన టు సాత్ వాం (హి) ఏడవుసప్తమము. 

ల ఖ్ టు సాత్ వేం (హీ) ఏడవది,సప్ప్వమము* 

భట సాథ్ (హి సహృ గూడ తోడ్య క 
లిసి; కూడ్వి సమౌజమ్సు. వర్షము, జట్టు, 

సంగతి కూడిక తోడు, సంబ౦ధము 

్లుంంట్రట సాథ్ దేనా (హీ) తోడ్చ 
డుట్ట సహాయమువేయుట.. (యాడుది. 

అట్ 6 సాథకా (హి. శ్రీ) చెలికత్తె, తోటి 
తో ఆ సాథీ హి.ఫు) ఇలికాడ్కు తోటి 

వాడు 'సవాకారిం 

రట సాటా (హి.పు) పరివర్తనము, వస్తువుల 

మార్చు, ఇచ్చిపుచ్చుకోలు, మాజకము, 

'సాొట్రాం 

(టు సాశా (హీ.పు) అరువదిఏండ్ల ఏనుగు 
.. లేక మనిషి, (౮ (టు సాఠళాపాశా 

(హి.ఫు) ఏనుుకు ౬౦ ఏండ్రకుయావనము 

వచ్చును. ఆరువదియేంధ్ల వయసునను శరీన 

పొటవముగల వాడు, 

శిరి సు 
రీ టు సాం8ళా ( ఇం) జక విధమెనపట్టుబట్ట, | 

4 ఉ సాక్ (హీ) అరువది 

టే 4 సాక్రీ (హీ. క్రీ) అరువది దినములకు 

పండువరి 'లేక వరిబియ్యము-= 

(. సాజ్ (హి.ఫు) సజ్జ, సజ్జనము, సౌమ 

న్ని? సన్నాహముం 

౬ (ఇ సాజ్. (అ) సేకమాను, "పేకుచెట్టు. 

ట్రయలా- ప్రసార. సాజన్ ఎ సజన్. (హింపు) 
సజ్జటిడు; మగము; (ప్రియుడు; భర్తఃయజ 

మానుడు, 

(టు (టు సాజ్నా (హి) 'సజ్ఞనము చేయుట; 

సింగారించుకు, సిద్దపరచుట; అమర్పుట; 

అమరుట, అలంకారమగుట. 

(టు సార్లూ (హి.పు పొత్తు, ఉమ్మిడి 

కళూడిక్య పౌలు, భాగము 

ఆటా లు సామ్స్ (పొంవు) భాగస్టుడు, భాగ 
స్వామి, వొలివాడు. 

ర 

గ్రహాలు సాదక్ (పా, శ్రీ) -పెండ్లీకి ముందు 

-వెండ్లీపీలకు ప౦డుఫసుపుపెటుట. 
భం ౧౧ ఉం 

యాయి (4 'సావాత్. (అ-పు)అంగణమ్ము వెళా 

ల్యము, బయలు, (ప్రదేశము, (బోతు. 

టి సాహిర్ (అ.ఫు) మంత్రగాకు కట్టు 

కదు ఓ సాహిర (అ. క్రీ) మాంత్రికులు, 
కారు సాహిరి (అస్త్ర) మంత్రవిద్య- 

టమ సాహిల్ (అ.పు) సము(ద్రతీరము, 

తీరము గట్టు; ఏటివాకం 1 టి 

యిమెటు సాబ్ట్(పా. స్త్రీ) చేత, పనితనమ్యు 

నిర్మాణము, రచన కల్పన మోసము 

లయము (లు పాబా (పా) కల్పిత ము,క్ష త్రిమము; 

మోసమ్యు క్లేస్పిన్సనిర్మించిన, కల్పించిన ఠా 
అమలు బే-(ప్రాఆయకత్న కృతముగ్యాఅప్ప 



తీ ఏ (టు 8ిర్కే ఆయి టు 

ట్ర పుడు శమణముఎపివల్బయయ[ుంపరా మిం (ఓ సాధూ (పాంప్పు) సాభువ్సు _చెరాగి* 

చేరు సాద్ (హా, త్రీ) చూడు సా! 

) 4 సార్ (పి.వు) సా, పొచిళ్క పందెపు 
గవ్వలు; సారము ఇనుము; బలము. 

1%) 6 పారా (హి) పాయను, అంత(హి.పు) 
పరపతి, నమ్మకమ్ము చిత్క కాన్టము, 

| రు సాక్ బాన్ (పా ,ఫ) ఒంకునుతో 

లువాడ్యు రాజకునూరుడు, 

ఫ్లా (పౌ.పు) అన్ని విధములసిద్ధపరుపబడిన 
పరిష్ట్ట తము అలంకృతమ్ము వక్కజేయ | ౨ 

బడిన్న అమగ్చబడిన్న అచరణముు ఆచార 

ము, చేతలు శేసినపనుల్కు కర్మము. 

యి!ఎ6 సొడాత్ (అ.శ్ర్రీ) (ప్రభువులు, 
సయ్యదువంశమువార్యు సయ్య్యదు [కలము 

వారు 

ఎటు పాదగీ(పౌంత్ర్రీ) అమాయికత్వమ్యు 
నిపష్కాపట్యము; "బేలతనమ్యు సాధుత్వము, 

సామౌాన్యత సాధారణత్వము; అలంకార 

ములేమ్వి సరభత, 'స్పష్ట్యృతం 

కఎ(టు సాకా (పా) _వాయన్ని తెల్లని, స్వచ్చ శు ( సారక్ష్ (అ,పు) దొంఠ్శ చోరుడు. 

మెన్య అలంకోొరములేని; (మ వీణత లే ని. 1 శ్ ఎ సార్ కా (పొ.ఫు) ళారిక, నోరయవంక 
సై అబన య్ జ్ అమాయికె మైన, బేలయైశ్యనిహ్యు పట మైన, సమం 

ప్ర 
ర ఇ మదా మ గ్ 

షే 
-తెలివిమాలిన , వెజ్తైబాగుల; ఉత్త వట్ట; ( ఓ సార్నా (హి) ముగంచుట, "నర వేర్చు 

శప్పని, ₹ పా కం టాలూప్ా(పా.ఆ.ఫు) ట్య కాటుక పెట్టుట "లీక పారించుట. 

వెట్టి బౌగులు,. 'జేల్స కెలివిమాలినవాడు, | శే | నా వ (సంపు) .సారయగము 

అవివేక్సికవటు సౌదరూ (సా/ గడ్డము! -సుల్రి ఒకరాగమ్ము. మేష్టుము,.. పీనుగు 

పులి ఇయ్యదధనన్ను, -నెమలికూత- 

(క సాగంగి (పాత్ర) సారంగ్ని (వా 

యత్వస్పి! (ఓ సార్టీఫికెట్ (ఇం) యో 

గ్యతాష్మతిక ;(వమౌణషత్రిక, నిదర్శనప(త్రిక 

నిర్ధారణపత్రిక్క నిర్ణయపష్యత్రిక* 

ట్రూ టు సౌరన్ (హి.ఫు) కొంగ సారసమ్ము 

మోసములేని, నున్ననిమోముగల్క క ఏ(ు 

వ్ర క 

ధత్తూరము (యతి- ద్యవిశేవము) 

ల న్ సాథ్ (హా.ఫ్రు) సాఘవు, 25%, యు ఓ సాదరంషియా (పొ.ప్పు సాఠరంగినా 

అుఎటెఏటు సాధారణ్ (హ్) సాధారణమ్ము యించునాడు, 

సాభాకణముగ్మా సాధారణ మైనె- 04 సారూ (పా. త్రీ) పెడిసెపిట్ట, గోరు 

(ఏ సాధ్నా (హి సౌధనముబేయుట,| ఇంకపిట్ట, (ఫు) తోడల్లుడు 
సాధించుట్ట అమర్చుట్క సవరించుట్క అల క తు గ పాకి (హ్, న్. మిగడ్య -వీర్శకోక; 

యా సారీ (ఆ) గుణమునిచ్చునద్ని గ్ 

మా , ొన్టపించునదిం 

స టు. యు యెశటు పాఢసతీ (హిం్ర్రీ). ఏడు 
న్నరయేండ్లళనిపశ, ఎన్హాన్లే శని, దురదృష్ట 

మ్పు ద్రుగక కవ కొలము. 
ది" ల 

వాటుపరచుట్ట "నేర్చుట్స అలవార్పుట, 

అది ఏ (ఓ సాధకా (పొ.పు) పాధనము, పా 

ధిం చుట) నిర్వవాణము. 

టితటు సాథ్ నీహి.ట్రీ) మూలమట్టము, 

సాధ్వి సాధువుయొక్క-_ భార్య. 
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ట్! త్రి 

ల్ యు వా శ్రీ నా (ఓ! 
నగలు , గోఛువులుమొ॥ ధా న్యము లపంట 

వ్ పోక 

వ 

"కాలము; 

ఊఉ? టు సాజే (హి) ఆర్ప సగము అద్ధము, 

యిటు క్ర (ల -సాత్, (హి) ఏడున్నర 

ఫు సా క్ సా) కార్య సాధనము సాధక 
డా. వెంకుడుు సజ 

జు 

న. ఉఊ పకరభములుం, ని 

"వేం నమఘ్సు, 

షూ. 1 ర్తి 

,/ 

ప 
పాద్యము; 

రేవ వము్కు సవగణమ్సు వ 
ఆఅనుకూలమ్యు సంబంధ ము పాందు,కూం డో ; 

ర 
(పా.పు) సమ్మె, కుటి,పన్ను గడృ సంధి 

త్రై మ గ (టు ఏట-వపామాన్ (పా 

సజ్జనము, సామగ్రి స న్నాహము, ఉ పకల 

మోసము, టక్కు 

+ పు 

మి ములు, 

య స్ సాజే వ్ కా శ్రీం)స మ్మెః పన్ను 

నడ్క కుటు కట్టుబాటు, ఐకమత్యము. 

ఏ ఠి (ఓ సాజ్ార్ (పూ) యోగ్య ములను 

కాలము, అఆణ్నము, అనుగుణ్యము- 
రో జ్ 

క స (4. సాజంద (పౌ.శ్చ) గాయకుడు, 
వాద్య గొడుం 

గ్రా సాన్ (హి. త్త) శ్వక్కువు, అత్త, 
లు 6 పాసా (హి. స్రీ )శ్వకురళ్చహాము, 

ఆతి లం, 

[1 సానిమ్ (ఆ) సిన్ఫూకజ్ఞ,. 

యయ ( సాఅత్ (అృక్ర్రీ)కాలము,భుడియ, 

తుణము, నిమిషము, గంట గడియారము. 

ఎవ సాఆద్ (ఆ.పు) ముంజేయి. 

ఆతి సళ (ఆ.ఫు) ప్రొయత్నమువేయు 

వాడు, ఫంయత్న పడువాశ్కు (శ్రమచేయు 

వాతు, వ9యత్ని కారి. 

సు 

ఫే టు షా (పొ. ఫు) కోద, గన్ని "పొన 

పొాతరము, చవక ముం 

4 లా రై క తా గ్ర శార్ (అ. జ్ర) తరసా బజెంసు; కాడ, 

దంట్వు మొద్దు, బోదె. 

లం (అ) పజెకు, 

వ మ. 

పతితి మ్సు 

పనికిమా 

వ. ర క. 

నప్రనుశుట, పడిపోవుట, లోవీంచుట. 

యేట సా 3 జా(ఆ యీ) సారాయి భంగ 
"మొ|| అవ్యెకు లే3 సిద్ధము జేసియిచ్పెడు శ్రీ. 

తేటలాసా కీ (ఆఖ్టు 
నా క సేవకుడు, (ప్ర్రయుయు, (ప్రియురాలు 

యట సాకిఠ్ (ఆఅ) వవొనము గానున్న , 

మూటాడని, నిళ్ళబ్దము "ానున్న, ఉఊరకున్న = 

గోటు సాకి (అ. ఫు)నివాసీ,ఉండు వాడు; 
వన (క ్న గ 
నిశ్చిల్వమైన, స్థిరమైన; పొాల్లకురము. 

ఆరు సాఖ్ (పా, స్త్రీ 
పంటు, 

సా వాయితా9షించు 

) కొాలమ్యుబుతువు, 

పంటకార్వు; విశ్వాసము, నమక ము; 
జల్లే 

పరుపత్మి ప్రఖ్యాతి నున్నన, గౌరవమ్యు 

"కైంళ = వపు (టు సాఖా (లా.ఫు] శాఖ కొన్యు; శకము, 

గముద్ధము, జగడము, సాక్ష్యము; ఐక 

మత్యము, 

కో ఆసాఖీ(హి. స్రీ) చెలి క్తె.సఖిసామీ. 
స టు. 

య ల్ యలు _సాత్ (హి. త్రై 

7గాచులు , ఆకుకూరలు, 

శ్రే) కూర 

స్ు సాగక (హి.ఫు) సాగరము సము దము. 

లేగ? లేతు గోలా-భూోలా (హి 

రా కాయ, కువేరాక్షును, 



మం 

౮, న్స్) జే చెట్టు- న థ్ మ 

లండు ఎటు సాగొదాన - 
(ఇంపు) సను బియ్యము 

టో 

సాబూ దన 

స పెస్పెపియ్యాము. వ 

(4 సాల్ 
పెట్టు గెతిము, బొంద, తూటుు 

శూ 

మేక్కు 

ముబ్ద్యు శల, బడి గద్య ఒకవేపం 

౮ య పాల్ (పాప సంవత్సరము,వక్ష ము 

రటంర అం !00 ఊలార్ఆహాల్ 
(పా) ఏకేట, పితిసంపత్సరమ్ను (ఓ 

ము పట్లు -వైవస్త (ప్శాా మునియేడు 

నిపటేళి ముందుసంవత్పర ముం రద ఎమ్యా!య 

- ఇ (నా) ఫురాతనము, పౌత, ముసలి 
ఖుద 
వయసుమో5న  కృలేలటు - -గిర(పొ్టర్రు; ఆ) 

ప్పుట్రినదైెనము, చదయరం6తి,వ వస్టంతి; జన్మదినము. 

యస్య బాగు సహ్నాపా, ఫ్రుునిరుడు, 

క్రంందటి స పము, ఆకా ట్రీ (ు 

-వాంపీ (పాల ప. సారమానవత్సరము. 
యీ 1 ఖం. పంత 

“క న ఘే . 

1 

వతి 

మూవవతైై తాము. వు గో శీ స. అ 

(పౌా.ఆంప్పు కాండ వ్పావళ్సళ ము. 
య్ర్ సాల్ (పొ) స్పేక్షుమూను, శే క మెట్టా. 

నట్ సాలా (హు.ప్ర నె సా్య్యాలుడ్యు బావమరిది 

భార్యసోదరుడు. 
ఏలేటి సాలార్ (పా.పు) నాయకుడు, ెద్ద; 

కథ వాయి, ప్రముఖుడు, తలక బ్హు- | 

అకట -జంగ్ (పా సేనానాయకుడు, 

సేనాధిపతి హైదాబాద చాజ్యమున 

ప్రధానమంత్రి కుటుంబమువారి బిరదము. 

(ఉ) స్యాబుడ్కు బావమరదిం 
లలాట - ఎలీటు - సౌలానొ-సౌలియాన 

తెలర 

కొరత నో చకా అగా ళన గాకని? 

య. 
(పా పను య 

ల సాల్పా! 

సాలన్ (హ.పు) శాకము. కహార్య ఆయు 

“నము , చెరకు హా నమూంస సము షా ఇేకటుం 

నా ర యర గ. 

చుజఐ, కేంయయుటుం 
ప్ప 

లా సాలూ (హీ.పు) నుధిక సెల్లాబజ్జబ్ట్రుః 
చాల్ 

కల ష్ క్ష అ" 

తూోపో టు సాలాోశ్ర్ 5 (హి,పు) ఆజ్ శ్వ 

న్ కాియవము, షస షము, 

్ లీ టు సాజ్ బో న ఏండ్లకాలడి, 

గటట టు _ఒసాల్ ఆ నేక వత్సృరములు, 

( ంర్హకరబడి, 

(న సాలీ (హి. క్. భార్యతోడబుటై 

స్పై సదిన్తై మరదలు, 

యట నో నషా) వర్తాకన ఎటట లియా ( ) స ము,వార్ట్ 

కము ఏణాడకొక సారి యిచ్చుదంవ్యము. 

్ర ఏల 6 -దార్ పా వపైశనము 

౫ల వాడు. 

6 టు సామాన్ (పావు ప 

కరణములు, అస్థివ వస్తువులుతయుథధ 

పరికరముల్యు నన్నావా ము య సవర 

ణమ్ముఏరా ఎటు,కి బ్వైదెస్టేమ్యు (గ్రయత్నిము; 

వయిునమ్యు పఎజి, సాాంకమ్ము తెలిః(హా 
వ టు 

బే 
హానూనస్టచ్యూ 



తర బై 
య్ తశ టు సాముద్రిక (షాంట్తీ) సాము 

దక శాత్రుచు. 

ంట్ర+ (4 సామర్థ్ (సా్యస్ర్రీ) సామర్ధ్యము, 
నం సామిరీ (అప్పు) మంతంళా న్త్యము, 

ఒక గొప్పమంఠం) ళాశ్త్రజ్ఞుని పేరు. 

దో సామెల (అవు) శ్రోత వినువాడు. 

గోశిటు సామెఆ(ఆ తీ) ౮ (శ్రవణేందియము. 
యకం ఎ సొమక్ (పొా.ఫు) ఛాన్యవిశేవ.ము. 

( మటు సామగీి (హి.త్త్ర్రీ సామగం,. 

(లట సామ్నా (హి.పు)సముఖము, ఎదురు, 

ముందు; ఎదురుబాట్టు ఎదిరింప్కు అశ్ళేము 

ఖము, తేటస్టము, భిట్సి జగడము. 

యా టు సామే (హి) ఎదుట ముందర, 

ముందు, సముఖమున్న 

కోటు సొమో (హి.పు) స్వామి సౌమి; 
(హ్ త్రీ) సారవంతమైన పొలము, 

లో నగువానిపొన్ను 

| 'ముసావ్ (హి.,క్ర్రీ సానరాయి క్కు 

- గర్ (పా.పు) కత్తులు మె! సాన బట్టు 

వాడు, థం అటఆాధర్నా (హి సా 

నపట్టుట పదనుెట్టుట- 

అఆసాన్( పొపోబడి జాడ _కైఖరి నడవడిక, 

ర [లోట (టు గుమావ్ (ఉం) జాడపోబ 
డులు, అనుమానము, 

సట ఉ సౌంభర్ (హి. క్ర) జయవూరు 
కాజ్యమందలి యొకసరస్పునకును అందుం 

డితీయబడిన ఉప్పునకును పేరు, 

ఆజా టు సొప్ (పొ.పు) సర్బమ్ము పాము, 

(టు సాంపా (హి,ఫు)) శాపము కోకమ్సు 

పభ (టు సాక (పా. త అడపాము, 

రండుతలలశిఖండి, 

ఫర టాయెల టసాంట్ -సాత్ (హి. 

బడి తె, రోకటిబండ; (గంధి, ముడి; సమ్మె, 

కూ 
హు! 

కుకు) _బెరము, పగ సంబంధము, న౦ 

యోగము, చేరిక, 

(పటు సాటా (హి.వు) వెళేమ్ము కేగ్ధకోల. 

(టు సాంట్నా (హ్) అతికించుట్క మడి 

వేయుట, కలుఫుట,పిరిపెట్టుట్క పెన వే 
యు ట్క "పేనుక్కు వోడించుట, కలుఫుకొ 

నుట, తనవైపునక్రు(తిప్పుకొనుట. 
తము (6 సాంగ్ (హి క్రీ )సంధ్యాకాలము, 

సాయంకాలము, స్నేహము. 

వాను ( సాయ్యు(హి క్రీ బతేక మ్మ బత 

క మ్మపండుగ, 

ఫా అ టు సాంచ్ (పా.పు) సత్యమ్ముసరినిజము. 
అయీ (టు సానివా (ఆఫు) ఆకస్మిక ముగజరి॥ 

నది, దైవికమ్సు కీడు, వడుగు (ప్రమాదము, 
ఆక స్మికముగ తెలినినవిపషయము, సంగతి, 

సంభుటనము. 

(యుటు సాంజా (హి.ఫ్రు) గర్యాశయ ము 

మూస్త అచ్చు; సత్యమైన; యదార్ధమైన, 

నిజ్యమెనం శ్ 

మ €ఓు సాండ్ (హి.ఫు) అబోతు, కొ జె; 

పిడికొట్టనిజంతువు; పోకి5. 

136టు సాండా (హి.పు) ఉడుము, 

కో చో ఇ సొండ్నీ (హి. త్రీ) అడఒంటె, 

ం యోహా (లు - సవార్.. (ఊ.ప్పు 

ట్ 

అ మాయు సాండియా (హి.పు) ఒం కొపిల్ల 

సరిగ జేయుక ౦ జెకోల; 

గ్ర ఆ సాలన్ (పా.పు) శ్వాసము ఊపిరి 
అవిర్శి వీట; పగులు; ఆ గ్రా టు 

భర్నా(హ్ నిట్టూర్చువిడుచుట; రోజుట, 

ట్ల  - యవి [ు గ్రా టుం ఛఢ్ నా = 

ఫ్రూల్నా (హ్ రోజుపుట్టుట, అలయుట, 

య గ్రాలు = రుక్నా (హి) శపీఠరాడక 



న గా 

పోవుట్క 63! (|ట- ఊ ఖ జా 
ఊపీరి తిరుగకపోవుట, జ్హుపిరి గుక్కారి 
మిక్కి_రి.రుగుట, 

టు టు సాంసా (హి.పు) చింళ, భయము, 
సందేవాము, ఆలోచన, విళారము. 
ఆ 4 సాంపీ (హి.ప్ర) ఒకజాతి ఎలుకల 

వారు, 

యారు సాంక్ (హి. క్రీ) శాఖ, కొమ్మ(3ు) 
ఖండమ్యు తునక్య ఈశ. [లము 

లయలు 'సాశల్ (పా్యక్రీ)గాలుసు, ళృంఖ 
పీట సాంగ్ (హి.వు) వేవమ్ము. అనుకర 

ణము, పరిహాసము, హాస్యము, ఆట్క,నాట 

కము, పఫదర్శనము, వినోదము, యుక్తి; 
టక్కు? మోసమ్యు క్రీడ లీల విలాసము, 
చేత శౌర్యము ల్లీ₹ఎయపటు _- ఆన 
(హి.ఫు) ఒకఅణాం 

ఆ టు సాంగీ (హిట్య) వేవ.ధార్మినటుడు, 
బహురూపులవాడు; భధటా9జుం 

లూ సాంగ్ (హి. క్రీ) బండితో ఆ వాడు 
కూర్చుండుచోటు, బండి తొట్ల, బండి 
నొగలు నిలువబెట్టు ముక్కా_లిపీట "మెం! 

కొయ్యలు, సాన్ని 
ఆోటు సౌనన్ .(హి, క్రీ) తోటకాపుది,శెడ్డి 
టు సాన్నా. (హా) పిండి మొ॥ పీసుకుట 

, లేక కలుపుట, చేర్పుట్ట ఫూయుట్టచి మ 
వేయుట, అంటకట్టుట్య కళంక పెట్టుట 
నిందమోపుట్స ఆరోపించుట్క . 

రాటు సానోటా (హి జ్యాగత్తపడిన్యసన్ని 
ద్ధ మైన జాగరూక్షుడైన, సమాళించుకొనిన్న 
ఎదుర్కొ_నినః 

టి ఇ. 
(హి) శఇ్యామలవర్షముగల, ఇామనవాయ 
గల్బ గోధుమవన్నెగల (ఏ లో ఓ 

తి5్8 ది లు 

-సలవ్వ్నా (హి) రూపసీమొన్న చక్కని 
రూపు లేఖలుగల. ల) (1 (౪ సాంచలియా 
(హి.జ్ఫ్బ) శ్యామలవర్డక్కు క్రృష్ణుడు- 

తోటలు సానీ (హి. క్రీ) పశువులకు "పెట్టు 
పొట్టు; గానుగపిండి గడ్డ “మొదలగునవి 

కలిపీ చేసిననుద్దు, (పుతోటవాడు, మాలి, 
పీ్రయుడ్సు యజమాని, 

లే (ట్ బీ (ఒ పాంయీ. పాంయీం 

(హి. క్రీ) గాలివీచుట మొ! వాని ధ్వని 

యనుక రణ మ్యు మర్మ్శ్మరము, (ఇప్పుడు). 

రు సావర్ (హి.క్రీ) కన్నకోల్క గున 

పమ్యు గడ్డపార, 

సం టు సావడ్ (హీ. క్రీ) పురిటిల్లుపురుడు. 

య్ర్ ఊ సౌవడీ(హి. క్రీ) కళ్లమువద్ద పెట్టు 
ముష్టి లేక బిచ్చము. 

ఎ 6 సౌవన్: (హిప్రు శాావణమాసమ్ము 
యజ (సావంత్ (హీ.పు) భూరుడు, వీరుడు, 

చోూధుడు, 
లో (ఓ సావనీ (హా శ్రీ) శాంవణమా'సా 

దిగ పండు పంటుల్యు వరి మక్కజొన్న 

"మొదలగు ధాన్యములు పండు బుతువ్ఫు, 

శారవణ పట్టి, (శాంవణమాసములోక్రోడ్త లి 
కచ్చు వస్తువులు | 

క కటు సాహూ (హా,ఫు) వర్తకుడు, న్యాపార 

ముబచేయువాడు, కోఠీ దారుడు; నిజస్థుడు, 
యోగ్యుడు, వర్ష్మకుల గొౌరవనామముః 

టట పావా (హి.ఫపు బుతువు, కాలము, 

"వెండ్లైదినములుం, లగ్న సరి యందు టె (ఓ 

-దచమ క్షా (హీ) ెండ్లిండ్లుమి శిలిగానగుట. 

యలదిటు సాహుల్ (హి.పు నోడ మొ॥[వాని 
నికుపుచూచు. గుండు లేక గుంకుబల్ల. 
(టు సాహూ (హి.ఫ్ర చేలుకోరువాడ్వు 
పోహకుడుు దౌత్య దొంళ్య వర్షకుడు, 



ఎకుడ కా 

ఎరుది టు సౌహూ 
రుడు వర్వకుడు; వడ్డి వ్యా పొరము చేయు 

వాడు, కునీదకుడుం 

1% ర్రదిటు సాహూడారా (ఊపు కోకీ 
న్యా పొరమ్ముకుసీదక ము, వడ్డివ్యాపారము. 

్యత్రురుదిటు సౌహుకారీ(ఊ. స్త్రీ) పర్వకము, 
వడ్డి వ్యాపొరము, అగ్ధ పశయోగ ము, 

న్యాపారమ్యు యోగ్యత , నాస్ట్రయస్టుడు, 

లది (టసాహూల్ (హీ.ఫు) చూడు (పటు 

దిటు సౌాహీ (హి. త్రై ఏదుపంది; 

లో యు 'సౌొయీ (హి..క్ర్ర్రీ) నంచకిరువు, 

సత్యంకారము. 

యా లా (హి 

పందపాళి, వపాఠా, పందిరి. 

1 ఏల్లు టు సాయదార్ (హీ) నీదయిన్చాడు, 

నీడగల, - (వృక్షము (పట్టు 

ట్ి గా ప న్ా 

టలు సాయిర్' (అ.పు) తిరుగువాడు 'సం 

ఇార్వి అంత్తయ్యు. సాంతమ్యు సుంకమ్యు 

పన్ను చిల్లర మిగులు; 

శు హాంవా్్ (ఉ. ఫు పన 

సగ... సౌయాసీ (ఉ.,వ్రీ క్రీ) గుజ్టపు 

కొలువు, గుజ్జపువానిపని, 

ఎషోటు సాయిల్ (అవు, ప్రశ్న చేయువాడు, 

అడుగువాడు, యాచకుడ్యుబిచ్చగాడు* 

టటూజ్తటసాయా.. (పా.పు) వాయ, నీడ, 

ఆశ్రయము, - సహాయమ్క్మ పోపుణము, 

రతుణము, గ్రవాబౌధ్య కచ్చ ప భణ (టూ 

--పర్వగ్ద (పా ఇంటబుట్టిన దాసీవెడు 

ముద్దుబిడ్డ, : 

లనే (ఓ సాయీం(పొ.ఫ్ర్రు భర్వ;, యజమాని, 

సోహకుడు, స్వామి, ఈళ్వయక్కుభ డు, 

సన్యాసి. 
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పు). పంచ; 

క 
కార్ (ఉ.పు) కోఠలీదా అరా సబ్ (హీ) సర్వము, అంత, సాంతము, 

అేపుము బొత్తిగా. అతనో టాయు-కుర్ 

హీ) సమస్తమ్ము (ప్రతినస్తువుు ఉల్లాయి 

(సం -కోయిీ(హి,)అందరు, (ప్రతివాడు, 

అగలు సబ్బాబ (ఆఅ) తడ్డం, జుట్ట్రన్న వేలు, 

చూపుడువేలు. (మభళము. 

గ్రా [యు సుబాన్ (హిఎ్ర్ట్రీ) నువాసన్క పరి 
ఉయ్ సబబ్ (అపు) సామ్మగి, వస్తువులు 

కారణము, హేతును, నిమితృము,మూలము, 

(ప్రయోజనము, సంబంధమ్ము ఊ జ్లేశము 

సాధనము. 
గ్ 

(1 (యు సుబ్ హాకా (అ) పవిత్రమైన, ముక్త 

మైన, శుద్ధమైన, స్తుత్యమెన, [యము 
ల! ఖే ఆల్డా (ఆ ఆశ్చ ర్యార్థకము, సర 

మ పొవనుడగు భగవంతుడు దలపునకు 

వచ్చుచు న్నా డనుశ్కు బళిరె,బాపుర్కబాగ్యు 

బహుబాగు, మేలు, మేులుముేలు 

ఉయమ్నుబు సుబ్హ (అ.ధన్ర్ర్రీజబమాల, (యుల 

తో! ఏ నర్జా నీ(ఉఊ)జపమాల(త్రిప్పుట. 

అ్ర్ఫ సుబరన్ (హెంఫు) సువర్ణము, బంగా 
రమ్వ- 

( 

వె 

సాహు రగా వ పచ్చి; పచ్చని; నవనవ ౫ 

లా'డెడ్డు, లేజరిల్లుచున్న; నవీనత గలృపచ్చ 

శానున్న,పచ్చిగానున్న్య (కొత్త, (కొత్తగా 
నున్న కోమలమైన్వే సచ్చికగల్య పండని 
పక్వము గొన్ని పసరికగానున్నం (తితేేటల 

_కదమ్( పొ.అ)అమంగళ సాదుడు ,అడుగు 

-'బెట్టుటచేత అశుభము గలుగ జేయువాడు. 

౮ (ఏ క -బానగ్ దిఖానా(తొ 
ఆి్రక్చోత్రిలో ప ఫుట్మ మోసము 

జేయుట. యయా పనలు! వ. (పా 
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ను 

ర్ప్రలన్టుయు సబ్ ్ జజ (పా, భం పర్నదనకు, పచ్చిక, 

పనీరిక్క ఇెట్టుచేమలు , కొంత జ జనము నవ 
ధి కె 

నవ, న్నత్యప మ చ్చ రాయ్యి గంజాయి. 

సి థ్ క్థనులాఅగా జ్ (పొ నవ 

వే గడ్డము మోసము య. 

చున షవాడు. యి కనులు ఎరంగ్ (ఉా) 

వామన కాయిగం,. గోధుమ వన్నెగల, 

' రూపసియెశ. "411 కటు. జార్(పా.క పసిరై |) ర స్టున్టుటు జార్ (సా.ప్పు 

పచ్చిక బయలు, పనరికపాలము. " 

క్ర సజ్ఞీ (పా,జ్ర్రీ) పచ్చదనమృుపసి 
6క్క పచ్చిక్క ెట్టుబేమ్సు కూరగాయలు, 

ఆకుకూరలు, గంజాయి. ల్ో యాస 

లా "ఫరోమ్ (పొ కూరగాయలమ్మువాడు, 

* దా యస _మండ్తీ (జ) కకహూర-గా 

యల అంగడి. 

మ్నుసిబ్స్ (అ-పు) దౌహిషత్రుడు, మనుమడు 
-విద్దకొాడుక్యు వంశము, కుటుంబము, 

కానము, 

సలు సబ్ ౬ ఏడు, సప్తక ముం క (స్తనాలు 

సయ్య్యార (అ) సప్పృగంహములు, క సృత్తికా 

నక్షత్రంము, 

(గ్ర సబక్ (అప్పు ఆగర్వ్పిత్వము, పురస్పగ 

జమ్ము ముందుండునదె, (వాముఖ్యమ్చుఅధి 

క్యతే పాఠము, దకధనము=. 

యయ సబ్కత్ (ఆ, శ్రీ) అగగామిత్వము, 
ఫురస్పరణము, పా9 ముఖ ఖ్యలే ; ఆధిక్యత 

పాంధ్ధాన్యమ్ము ముందుండుటం ఉమ్తైంయటు 

్ (ూ -లేజానా(ఉ్భ ర న, 

మోరిపోవుట. 
అని సు - సబుక్ (సా తేల్లికైన్ససున్నిక 

"సం 

మైన్క నూక్ముమైన్న కోమలమైన లాఫ్టువ 

మైన; అల్పమెన, తు బృమైన్మకొంచమెన్న 
నీచమైన; చురుకైన, ప. ఇాక-దక్య 

ముగ ల క్ టి త యు 

_చాణ్ ప శ్చాభ్రము 

తోలగిన, విముక్తుడైన్వ ఏకాకియైన్వ ృటాల్లా 

సముగానున్న్వ సంతో పము గా మున్న + 

యాతు -దస్్ (పొ హాస్తలాఘు 
వముగలృశేయితి5న , నేర్పరియైన. ఉక్నులు 
సాసర్ (సా) అల్చుడు,. శుంకుడ్డు 
నీచుడు, (ఏడ్చుట. 

(యు సుబక్ నా (హీ) వెళ్ళుట, వె శ్రీవెక్లి 

లము నుబ్ీ (హి-్ర్రీ) వెళ్ట,(ప్రా)లా్య 
వమ్ము లేలికృనూ క్ష్ముత్వము; కొంచదనము; 

కోమలత, చిన్నత్రనమ్యు అవమానమ్సు తిర 

సారము; మ. లయను సుబ్ కియాంలేనా 

ఇెద్ధట , వెక్కి వెష్టయేక్చుట. 

లే. సబల్ (అవు) ఒకకండ్రగోనము. 

యా సబ్బలే. (హ్. పు నడ్డహారశన్నకోల. 

ప్రాసలు సబూ (పా,ళ్చు కండ్క ముంత వొడత- 

లహ్హైులు సబూ-ద (సా. ఫు) ముంఠ ,పీడత- 

| ప్రాసలు సబూర(జాంఫ ఫు) చూడు క ఏ ట్లా(లి 

్రహ సుభ్ (హ్ ).కుభమ్ము శుభము. 
(లు నభా (హీ, ఆ) స సభ;సదస్పు చదురు, 

తు (మలు నఖాసడద్ (హూ.క్య) సభానసదుడుం 

యా సుఖావ్" (హీంఫు) స్వభావము. 

రర్వట్రణా ర్లు, సువీతా-సుీశా (హి.వు) 
అవకాళము, విదుదల్క "నెమ్మత్సి నిమ్మళ 

ము, జాంత్మి ఊపళమనమ్ము. ఏకాంతము 

వ్మో షు సమయమ్మువసతి, వి శాంతి, 

టి సబేర్ (హి) ఇందలకడ శీభిిము, 
స వంచ) ఉదయము పొడు ప 
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పొడువు, -వేకువ. 
లీసా సబీల్ (అక్ర) త్రోవ మౌనము; 

పద్ధతి, రీతి, "తెరగు, న్ ఏర్పాటు, 

కట్టుదిట్టము. 

660.6 ఏం రిలే సము సీల్ పిలానా 
-రఖ్ నా - లగౌనా చచలిపందిలి పెట్టుట, 

బాటసారులకు నీళ్ళుతాంగంచుట. 

యు సిప్పా (హి.పు) లమ్యమ్ము గురిపట్టు, 
అంతరము అంచ్య దూరమ్యుప్రయాణమృ 

గురి, గురుతు అందుబాటు, ఉ పాయము, 

రీతి వైఖర్హి పోబడి జూడ, 

చుథ్యు సపాట్ (హిపరుపుగానున్నృచదు 

_ మైన బయలుగానున్న ,చదరమైన ;సమము 
గానున్న 

(టు సపాటా (హి,ఫు) పరుగు, ఊరుకు, 

దూకు,గంతు, విహారమ్యు వేగము ,వినోదమ్ము 

కృ క్యు సిపారా _(హి*ఫు) త్రింంశదంశము, 

త... ఒక అధ్యాయము, (ముప్పది 

యవ భాగము) 

(సు పౌళా(పా.పు)శిశ్చ్న మఖమ్ము(పొక్ర) 
కు లు కళ ళు ట్య నుపారీ - సుప్యారీ 

(హీ. క్రీ) ఫూగీఫలము, పోక్క వక్క 

శిశ్న ముఖము. 

ట్రైూ[ు సీపాన్ (పాత్ర్రీ) కృతజ్ఞత,వంద 
నమ్ము ప్రశంస ౧౨6 కు నామ 

(పౌా,పు) అభినందన పతంమ్స్ము పిశంసా 
పత9ము, 

క్ సు న్పాహా (పా. క్రీ) సే సేన, బలము, 

దండుదళము ఎ లోటును సాలార్ సే శా 

ధిపతి,దళ వాయి. య్రోళట్లా ఆరీ వై "సనిక 

విద్య; మెనికత్వము. 

యం సీపౌహో (హి.పు) ముక్తైలపీట. 

ఎది (ఫా నీపాహీ(పా.పు) వైనికుడు,బంటు 

రమోధుడుు సేవకుడు, భటుడు, వీరుడుం 

ల (ది టం సీపాహియాన (పా) వీరయోగ్య 
మెన సైనిక యోగ్య మైన; పరా క్రమయుక్త 

మైన; యోధార్ష్హమైన 
సిపర్ (పాం్య్ర్ర్రీ) కేడెము, అం], 

(డాలు, ఫసరణము, అడ్డము, 

త్వల్థల సువుర్స్ (పానీ) అప్పగింతృస్వాధీ 
నము, అధీనము, 

తో ప్రసా జ్ర | పల సప్డూ - సపర్హాయి 

(హి.ళు) బోగయేడాని'వెంటనుండు మే 
"గాండ్ల, 

తో భో నుఫుగ్షగీ (పా. ఆ) అప్పగింఠ, 
కా, కాపు, కొవలి, 

ట్ వరలు సపడ్నా (హి) ముగియుట, తుద 

ముట్టుట, తీరుట, వవయమగుట, పట్టు 

బడుట, చిక్కుట, చిక్కుబడుట. 

ఈ స్టా సపిస్తాన్ (పా) ఇరికి పెట్టు, 

నక్కెరపెట్టు బొటుకుచెట్టు(ప పండును) 

యు సుప్నా (హీ,ఫు) స్వప్నమ్ము కల, 

వస్టు సపిండ్ (పాఃపు) సపిండుడు, స్టాతి, 

యస సవూత్ (హి.ఫు) సత్చు(తుడు. 

తోసా సవూతీ (హ్ సత్పు(త్రులు "లేక 

సంతొనముగ్వ, 

పభ సపూరక (మ్) సంవ్గూర్ణము, 

న. ఆ బల్యులు సపోలా _ 'సపోలియా 

ఫు) షాముపిల్ల. 
య్ానీ నీపజ్ొ (పా) చూడు కర్ణం (వృత్తి 

యందుమాతంమ్సు), లో టు చూడు 

ఏలీటు ఫ్ (సు, త ఖా చూడు 

య్ క హు 

వపా సక (పా.పు) ఖనగోళము, ఆకాశ 

సుం. ఆకసము 

పం సీషహార్ వి అపరొప్టూము, 



యాస త్ర యయా 
వనాని యయ నత 

జ్ త శిత యాహు సిపహీి (హి. త్రై ఒకవిధమైన | _.మి సతాసీ-సతాపీ(హీి)ఎనుబదియేకు. 
తళతళలాడెకు చిన్న వేప 

య్రథహా సుస్యారీ (హి. శ్రీ) బై థా 
టిర్ష్టూలు స(నుపేద్ (పా తెల్లని. 

క బులం సేద (పా.పు) సత్తు లేక తుత్తు 

నాగళ్టపాడి లేక చూర్తమ్సు. కెల్లరంగు 
"తెల్లవ్రూత, 

తయా స(ను) జేవీ (ఉం. తెలుపు, 
ధావళ్యమ్యు సున్నము వెలుగు పకా 

ఫ్ముం 

స ససోం సపేరా (హి.పు)  పాముభవాడు, 

పాములాడించువాడు, 

యజ సత్ (హీ) అఆరున్నొాకటి, ఏ డు; 

(వృత్తియందుమా[త్రము) 1'ఏి య్హైయాలఢా 
(హి) ఏడుసరములదండ, 

యజ సత్ (హి సత్యమెన, నిజమైన్క (పు) 
నిజము,సత్యమ్ముసరభత్వము, బుజుత్వమ్యు 

సత్యమా 'సౌరము, సత్తు 'సత్తువ,బలము; 

(దీనిపరిమాణము 1728000 స,౦వత్పర 

ములు* శస యిలఎ-బ్కికిలో (హీ తిప్ప' 

సతు, 

శ్ (టు సితార్ (పా-పు) ఒకతంత్రీ వాద్య ము, 

, (తితంతి, సితాప్రు, 

శ్ (6౬ సత్తార్ (అపు) దాచునాడు, మూ 
యువాడ్యు ఈశ్వరుడు, అవ్రానవ (, న 

- ఉల్ ఉయూబ్ (అ) పొపములనుకప్పీ 

ఫుచ్చువాడు. ఈళ్వరుడు. (అనుకూలము. 

టు బుళార్ (హి.ప్రుకాలము.,సమయము, 

యత్ర (యు సుతాకీ(హి, స్త్రీ) వడంము;కదురు, 
వడ9౦గ భార్య. (చువాడుం 

ట్లు (యు సితారియా (ఉంపు) సితారువాయిం 

బ్ర యు సీతాం (పా.పు) స్ఞలమ్ము స్టానమ్ము 
చోటు, చేళము. యు ల బోో- (పొ) 

తోట ఉఊ ద్యానమ్సు ర యో గుల్ 

(ప్రా బూలతోట, 
౮(యు సతానా(హీ) పీడించుటుబాధించుటు 

హా ౧నెెటుకుం 
శి ఉల ల 

డా పు సత్తాన్వే (పా) తొంబదియేడుం 

శ్ 4 ము సతావర్ (హీ) తౌవం. (ఓవ.ధి) 

రు మా నత్తావన్ (హి) ఏబదియేడు. 

గ్రాణ్లయయు. సత్తాయిస్ (హీ) ఇరువదియేడు. 

వాయు సతత్తర్ (హి) జెబ్బదియేడు, 

యము సక్త్రద్ (హి) జెబ్బది. 
శీత వ రి న 

లీ హస. (హి 'డెబ్బదియవదిః 

కయ సత్వ (హి పదునేడు, 

(౮ (పంటు స్మత్రహ్వాం (హి) పదునేడవదిః 

యూ య (పాంత్ర) ఆడుది, 
ఠం యు లా, పం! జ శా యము స్టార (మా, సత్యమ్ము సష్టార్య 

ముచేయువాడు; శవముక్రాల్ను వాడు, 

ఆయా సుక్లీ హిచ్యక్తీ) పరికొన్న సన్నత్రా 
డం, నులక, నులక(ఈ'డు, 

[గ్ర విక్రమ్ (పొం.ప్రు) హింసపెట్టుట, కడెం 

క్ర [ఎ కై! ధ్, బళలాత్కారరు, అన్యాయ 

ను నా (క్ర మయ ముః క గ్రా- కమ్ 

(పా) హింసకోర్చువాడు, హింస 

పశువాడ్సు హింసపడు,పీడింపబడు, (ఇ 
గర్ (పా) హింసపెట్టువాడ్సు పీడిం 

చునాడు, యే ఆోగరీ (పాొాహింసిం 

ప్యుపీడింపు, బౌధంపు, అబలా శారమ్యు య 

కబ్యట్యు - రసీద (ప్రా హింసపాందినః 
బాధప్రూందిన కీడింపబడిన, పవీడనొందిన. 

రె 

కయి సత్తిమి (హి. క్రీ) సప్తమితిథి. 



(ము కి 
1 ట్ర సత్తూ __నతువా (హి.పు) 

నోధుమలును “జనగలును "వేయించి కలిపీ 

విసిరిసపిండ్వి సత్తు, సక్త్ర, సత్తుపిండి ప్రాయాలు 

(క్రమణము, మేవ-సం(కంతి. 
టట సత్వాంసా (హి ఏడునెలలలో 

ఫుట్లినవిడ్ల “నెలతక్కువనాడు, సాప్తమా క్రై య) 
ఆల 

సీకుడుు మాసావరుడు 
పాటు సుతూర్ -సుత్వర్ (పొ,.పు) మోకప 

కువ్లు పశువు; ఒంకొః 

కచ్రపలు షీతూద (పా) స్తుతము, స్తోత్రము 

జే రుబడిన, ఇఘింపబడి న్య క్లాఘితము, 

క్ఞాఘనీయము ;స్తో(త్రపొాత్రమ్ము ర త్రనేలు 

యిం -సిఫాత్ (పా) శ్లాభఘనీయగుణ 
ములుగల, సద్దుణసంపన్నుడు* 

రా సుతూన్ (పొ,ఫు) స్త్పంభమ్మా కం 

బము, పంద 

ఆయు సత్వంతీ (హి సత్యవంతుడు 
న్యాయస్టుడ్యు నీతిమంతుడు. 

రసలు సుతూపహూ (పాని త) ఛయము, దు; 

ఖము; వాధ్య పీడ్య దార్మిద్యుమ్యు కష్టము, 
గా త్త అళఆు స్టా సాన్ (హి=త్ర్రై స్రైనము,వోటు, 

స్థలము 

1 టు సుధా? (హి) స్వచ చృృమైన, శుభ 

"మైన్ససలతు.ణ మైన,పరిశు్ర మైన, తీర్చిన 

దిద్దిన సక్రమమైన, పొంకమైన। సలతు. 

ణముగానున్న = 

యలు సుథా9ియీ (పొ) తీర్పు. దిద్దు 

చాటు, పూంకము, సలక్ష.ణత ,పరిశు[ళత్త 

స్వశ్శత్వము, అందము 'స్మక్రమత్వము. 

ణమీ పిత్త (ఆ) అజు, (౬) 

8 క్ ళా 

లం ఈ ఎమ సత్తయెముతనాసిబ (అపు) 
పంచరాళికము* (గణితము) 

శయే సుధ్నీ (హి-శ్ర్రీ) పెండెలమువంటి 
గడ్డు ఒక జాతిపెంజెలము, 

ఆటా సతీ (హింక్రీ) సహాగమనమ్ము చచ్చి 
నభ రతోగూడ భార్యచిక నెక్కుట, సత్సి 
పతివత, ఇల్లాలు మంచిఇల్లాలుః 

(రు సతియా (హి,ఫు) ేశ్రవైద్యుడు. 

(గ్రాత్ యము సత్త్యానాన్ (హి.ళ్య) సత్యనా 

కృనము, సర్వనాశనమ్ము ములధ్వంసమ్ము 

మొదలంటనళించుట, పౌడగుట, నాశమ 

గంటు 

కార యా సత్తియా నాసీ(హి) నాశకుడు, 

సర్వనాశముజేయు, పౌడుజేయుు. మొద 
లంట జెజచు. 

నితేశ్ (పా) జగడము పోట్లాట 
స్పర్ధ పోటి; యూద్ధము. 

టు 'సటొ(హ. శ్రీ సమాజము, 'నంఫ్లుము, 

సమిత్సి ద్వరసంబంధము. ట్రైలు (యు 

సటా సట్ (హ్స్ వెంట వెంటనొట్టుద 

ప్వుడు, వెంటవెంట; పెన, వగా 

(టు స్టా (హి.ఫపు)ు మక్కుజొ స్నశ ౦కి, 

“మక్క న్న వెన్ను. 

(ట్ సట్టా(హింపు) జట్టు, గుత్సు అడతి; 

ముందుకొంతధనముగొనిధా న్యాదులనిచ్చు 

ఒడంబడిక; వ్యాపారమ్ము వగ్రకమ్ము (షు 
(స్తే_బట్టా (హి) రవాస్యసంభుము లేక 
వ్యాపారము,లోలో పలిఒడంఖడిక్క కుట్ర, 

పరివగ్గనము, ఒకవస్తువునుయిబ్బిమరియొక 

వహసువనుగొనుతు; వసువులుమార్నుకోనుట, 

మాజకము, ఇచ్చిపుచ్చుకోలు స 

౧0(మొ పసటానా (హీ) అతికించుట, అంటిం 
చుట్క కలుపుట, వోడించుటం 



థ్ య్య 

0 టర్యమ సట్పటానా (హ్రీ కలవరపడుట్సు 

ఆతురపడుట్క కలత జెందుట. 

(ల ము సటర్ పటర్ (హీ (క్రీ) చిల్లరలు, 
చిల్లరవస్తువులు. 

యమ సటక్ (హి. శ్రీ) హుక్కానాభమ్యు 
గుడుగుడీ నాళ ము 

(యు సట్టానా (హి) పౌరదోలుట, మా 
యముజేయుట, అదృళ్యము జేయుట, త్ 

లగించుట,తప ఏదీయుట , సన్న గిలజేయుట. 

(యు సటన్నాా (హా పొరిపోన్టపు మా 

యమగుట; తప్పించుకొనిపోవుట్క దొంగ 

తనము-గాపోన్సుకుం 

యు సటక్నా(హిగుటుక్కునమింగుటు 
గుటక చేయుట. 

(ము సట్నా(హీి) అతుకుకొనుట, అంటు 
కొనుట, కలియుట, జోడిల్లుకు, కలిసి 

కొనుట. 

(0 (శ్రయే సఠకియానా (హీ) వష్టివూ_ర్లియ 

గుట, ఆఅరువదియేండ్లునిండుట, ఏండ్లుము 

దురుట్క అస్తావిస్తమగుట,దుర్చలమగుట. 

సు సనకోరా (హి. ఫు) శకెయము, నూతి 

కా కాయము, (ప నసవమైనవారి కి 

యిచ్చు శ్ఞావధము. 

నూ విట్రీ (హి. శ్రీ) పంచేంద్రియములు, 

"తెలివి. ( డి _శుమ్ వాల్ నా 

(హి) కలవరపడుట్ట ది (గ మపడుట్స 

ఎటునుతో-వకయుండుట. 

సజ్ (హీ, శ్రీ;)సింగారము, సింగారించు 
ట్కు సా; అలంకొరము, సజ్జనము, సన్నా 

హమ్ము సిద్ధపరచుట, న =ధజ్. 

(హింస) అలంశారమ్ము. సీంగారము, 
ఆకెరము, ఆందమ్ము ఫంకము,. 

తరిక్ష నమమను 

ఎ|ద్యుు సజ్జ్ఞాద్ (అ) సాష్టాంగపడి దేవున్ని పా 

దించు వాడు, మిక్కి-లిగా(వొర్జించువాడు, 

మస్క_రించు వాడు మిక్కిలి మొక్కు 

వాడు, భక్తుడు, 

ఏ ైం సజ్ఞాద (అపు) మవామ్మదీయాలు 
వమాజుజేయుటకు పరచుకొనువ్త్రము 

చిశౌసనమ్ము మసీదు. ఒన్తయీక ఏ [ము 
-నిషీన్ (పా) మసీ సిదునందలి పెద్దుధర్మకర్తం 

(0 [యొ సుడాన్ (సా) సుజ్ఞాని, మగ౫చి తెలి 

విగలవాడు. 

౮ (యల సజానా (హి) అలంకరించుట్క నసీం 

-గారించుట, ఏర్పరచి పెట్టుట, తీర్పుకు, 

దిద్దుట, సీద్దపరచుటం 

యు, (యు నజావట్ (పా శ్రీ) ఆలంకా 

రమ్ము సింగారింపు, తీర్చుట. (వాటులు* 

ర్లు సజాయా (అ) స్వభావముల్కు ఆల 

కచయములు సీజ్ ద (అ.ప్ఫు (పొద్ధనలోనొసలు 

భూమికి తగులునట్టువంగుట్క నొ'సలంట 

(యమొక్కుటం 

సజల (అప్పు చంధమ్ము. పద్యము, 

కవనము వచనమ్ము ఛావణముంళ "మూ 

_౫ర5్. (పా వక్క ఛధారాళశముగమాటలా 

డగలబాడు, ఊప న్యాసకుడు. 

ట్రయుణ సీజల్ (హి) మంచి, మనోజ్ఞము, ఆం 

దమేైనది* 6 ల్ టయాజ-కర్నాా (హా 

అంగు పెట్టుట: వాగు జేయుట 

ఆయన సిజిల్ళ్ (అ-పుము ద్రవేసినకాగితము, 

(వాసీవతీర్పు న్యాయాధిపతితీర్చు, దృథీ 
కరణమ్మ (వాసనీనద్కిలిఖితమ్ము (గంధస్టము, 
(గ్రంథగ్ తము. 

నేలు సజ్ఞా (హి.ఫు) మూడవవాడు, నలుగు 

రులేక యెక్కుువమంది యన్నదమ్ములలో 

వమూడవవాడుః 



హా 

అయా సజన్ (హింప్పు సజ్జకుడ్డు 
ష్యుడు; (పియుడు, మగడు, 

టు సళ్నా (హీ) సిద్ధమగుట్క  సజ్జికమ 

ఇెద్దమను 

గుట, ఆఅలంకృకమగుట, దిద్దుబా స 

యం సక్నీ(హి. శ్రీ). స్నేహితురాలు, 
(ప్రియుకాలు, 

(య సీరూళా (స్తూ) జి డిక్షించుట్కు కర 
గించ్రు ఏం 

(శ్రియల సురూనా/ (హ్రిళలపునకుదెచ్చుట, 

చూపుట, "తెలియ జేయుట, తోచునట్లుజే 

యుక$, 

ఎ స్జీ (హ్ 

రీతి జె రు అమ రా 
చాడు, శ వుటి కారము, చవిటిమట్టి లాట 

'సచిాః 

లేస్మయలు సజీలా (హ్స్ ఆలంకృతము, సింగా 
రింపబడీనది , సింగారించుకొనినద్ది, సడ్జితె 

మైన అందమైన, పఫైంకమైన 

లము 'సజియ (అ.ప్ర) స టన 

అలవాటు వాడుక్క -నెజము, 

సలు సచ్. (హి.వ్రు) సత్యము, నిజము య 

ధార్థము. 
(వు సన్చా (హీ) సత్యమెన, న స 

వార్టమైో; విశ్వాసపోక్రమైన, స్వా 
మైన నిర్మబమెన, ఖః 

(హి. శ్రీ) యధాళ్ధ్యరు, నిజాయితి, 
స త్య ము, ం 

ఆ (ము సహాట్ (అ-పు-మేళఖ్టుము, మబ్బు- 

ఎసవ్చాాజన్ -'సహాయిా 

అవ [యొ సువాఫ్ (అ,పు) క్షయరగోగము. 

ము సవ్య (అపు ఇర్వద్రజాలము, మంత్ర 

౨565 ర 

ఆరం లాల్ (ఆ) శా శ్ర్రీయమైనఇందజా 

లము సమంతాని ఇం౦ (ద్ర జాలము, 

వక్షృృత్వము, సయు క్తికమెన యుప వార్ష 

నము, న 

సము సహార్ (అపు) ఉఊప.:కాలమ్ము 

యము, స 

య్ సపారీ (హీ, శ్రీ) (పాతఃకాల 

భోజన ము, తెల్లవారు జాముభోజనము, 

ఉదయకాలపు భోజసమ్ము (అ) ఉదయ 

కౌలపు, (పొతఃకాలపు, 

ఉద 

యిం [యు సఖావత్ (అ. క్రీ) ళల్రాదా 

ర్యము, దాతృత్వము, దాన మ్ము ఈ వ్శి 

థ్ ర్మ ము, 

చయలు సఖభ్ త్ (సా పయసయమెన్క కఠిన 

మెని; కష్ట్ట్యమెన్క [కూర్యమెన,- రాతిగుండె 

గబ్ర," ద యూజ్చూూన్యమైన; పిసినారియై న, 

లోభ్ధియైన, దురదృష్ట మేన; ఆధికమెన్స 
ల్ శ లా" వ 

తీవ) మైర, తీక్షుమైన, కోప యయా 

గోయీ( పొొపరువుభావణ ము లం 

య్రంగీరీ (పా) బలాత్కాగమ్ము కా 

థిన్యము. 

కయుణ సఖభ్తీ (పా_స్ర్రి) కాఠిన్యమ్యు 

వారువ్యుము, కఠినత్వము న్వియ; (కౌ 

న్యము; త్రీవము, తీక్టుత; చార్మివ్యమ్సు దౌ 

ల్యూ కష్టము. థ్ చలు 

కర్నా (ఊఉ) పలాఖ్తాగముజేయుటు కాకి 
టా 1 . 

న్య్యముజూపుట్యు క ఠినము-గావర్టించుట. 
తాల = 

అనీ 

రయ సఖ్ ర (అ.భ్ర) పరిహానము, నవ్వు 

లాట, ఎగతాళి వెట్లిాాడ్కు వెట్లిపని, 
వ 6౬ 

న్న. 
యనే 

విద్య, కనుకు విద్దె. 1 ము వ | స్వయం సఖన్-నుఫన్. సుఖన్. = సనఖున్ 



ల ననమపనతాలనాతానలనననిన తనన నపతాతతకనటనుకకకోనకనాత న ననులలతనునకకల నవనవ చత నునాన లాల నికకనానననకనను నునన నునున్ (పా.ఫ్ర)ు మాట, వదనము, ఖఫావణము. డుగాక అను ఆడువారి దీవన, ఆద వేపు. 
10 'లయు-ఆకా (పా) వక్త, అలం మాత్రోనుండు ఒకజాతి పకీయల్యు ఒకఫుప్పు 
కృళకెలిగలాడు, మంచ్చికెైలి గలవాడు ము, ఒకపక్షీ; మంచి ఇలాలు, 

లగి 

అలంకృత ఫెపుగల వాడ్తు, ఎటో మ 

-పర్వర్. (పా) మాటతప్పనివాడ్రు మాట 

యిల్లీము సదాబర్త్ (హీ.్యక్ర్ర్సీ పతి దిన 
మును వ్యతము”ా భీదలక్చ్చుచుండు దెన 

నిలుఫుకొనువాడ్సు కవి, కావ్యకర్త, వక్త, 
యస యు -కళ్య [పొ ఈతవపము, 
కొందరికి మాటలాడునపుడు వెంట వెంట 

నిరద్ధక ముగావచ్చు ఆలవాటు పపము, 

అపపారాయులు టిం (పా) విమర్శకుడు, 

విమర్శించువాడు, కొంజెములు వెఫ్పు 

వాడు దూపుకుడు, కుకవి, ,్వీ రయ 

దా, (పాొపండితు డ్యుకవి; వక్ష, తెలివి 

గలవాడు. (యు - రన్ (పా) 
వక్షృ పండితుడు, ఓయు -సాన్టై 
(పా) వక, మాటకౌరిసమయోచితముగ 
నూటిలుక ల్పించువాడు మోస గాడ్కు వంచ 

క విత్వము* 

బ్బ ఆ అక్ ఇ పా 

(వి! ము సదొప్ క్ష (హ్రీ సదా ఠం స్ 

ఏ పజ సీట్ 9 (అ.ఫు) శేగుపండు, గం శేగుం 
రం అధ జ ంవిు సిద్. (హి.వ్పు సిద్ధమ్కు సంసీద్ధము, 

సిగ్ధాంతమ్సు. తీరుమానమ్యు. సంవ్యూము, 

క రససిద్ధి, సిద్ధి పవిత్రము; 

సిద్ధుడు, యోగీశ్వరుడు, గంజొయి. 

స ల్టి ప షే ౧దెబవీజు సువ్ (పాంత్ర్ర) జ్ఞాపకళక్కి, సతి) 

'తెలివ్వి శుద్ధము, స్వచ్చమైనది; య. 

సరియైనది. విష్ణు తు -బుథ్ (పాం) 

తెలివితేటలు ఆలోచనమృు జానిిత్ర, 
(ఏ) టియు సిధాళ్నా (హ్రీ చెడలిపోవుట. 

గతించుట్ట వోవుట చచ్చుటం- 

6) (ము నుధార్నా(హి) చళ్ళ జేయుట, 
తీర్చుట్క దిద్దుట, అమర్పుట, సవరించుట, 
చక్క బెట్టుట, అలంకరించుకు, సింగారిం 

ఆయా సఖీ (అ) దాతృత్వముగల్క కఇ్లాదా 

ర్యముగల దాత్ర ఉ చారుడు, ధర్మ ము 

జేయునాడు. 

ము స్స్ (ఆ.ఫు మూయుట, అడ్డకట్టుట, 
నిరోధము, ఆటంకము అడ్డు, ట్రే పూ 

చుట 

రు యు నధానా (హీ అలవరచుట, శిక్సీం 

చుట్క మచ్చిక జేయుట్క సౌధువుకు జేయు 

త, నేర్పుట, తీయ్మట. 
కు 

టియు సుధానా (హీ) ఖైప్తీక తెచ్చుట, 
జై ప్రీకవచ్చునట్టు జేయుట. 

ఠి హా “౧ ఖా రము సుధర్న్నా (హె చిక్క బడుట్ట 

చక్క_నగుట; సవరణ జెందుట, అమరుట,; 
సవరింపబడుట, 

(సు ము సధ్నా (హి సౌభువ్రనగుట, 
మచ్చికపకుట్క అలవడుట, శిమీతమగుట, 

= ఎేరమక్ష్ (అ) జ్హ్ఞపిరిపోకుండుట, (పా 
ణొత్క్రంమణావస్థ, కొసపాంబము, కొన 
ఊపిరి. 

ము సదా (హి) సదా ఎల్లప్పుడు, ఎడ 
'తెంక, విడువరుంద. క్ అ! భటా-ాబహార్ 

(హిససదాప చృగనుండునది. రాటు సు 
-సుహాగన్. (హిి సదా మృుత్కైదువ గానుం 

డునద్ది జఆయివవతనము సదా చల్ల గానుం 



"నేచ్పకొనుట్స ేర్పబడుట,) -నేక్చుటం 

కము సుదీ (హిం త్ర) శుక్షపకుము, శుద్ధ 

పకుముం 

ల సై సుడౌలు (పా) మంచి యాకారము 

గల, జూంకముగానున్న , ఆవయవానురూ 

పక్వముగలిగియు! , అందము గానున్న,* 

సిర్ (హి.పు) శిరము తల, శిఖరము, మై 

శాగమ్యు కొన ఆరంభము్ము అది ఫో 

((ట _ఉళానా(హి) తలయొత్తుట,తిరన 

బడుట, మరలబడుటా టంట ్ 

జ _అఖూంసే-పర్ (హీ) సగౌరవ 

ముగా, మిక్కిలిఆఅదరపూర్వకము, సంతో 

ముగా ర క్ర (బ్ర్రయాభరీహోనా 

(హి) తలభారమగుట్ట తలనొప్పియెత్తు ఏ; 
వా 

(ప 1 ఏయు జా 

(హీ) దుఃఖించుట, విలపించుట ఇలు 

(చా భాహసీకర్నా (హి్రికాపా 

డుట:సహాయపడుట. (€షజ్ర ఎట్రయ్బ్ల లూ 
_పర్ హిథ్ రఖ్బా | పొ) నెత్తినచేయి పెట్టు 

ట్ర అభయహస్తమిచ్చుట, కా పొడ్తుట్క 

సహాయమగుటు, (ట్లు ఫ్టేర్నా (హీ) 

తలతి9ప్పుట, తిరుగబడుట్టమరల బడుట , 

యూ రో -ఫీట్నా (హీ) నెత్తి కొట్టు 

కొనుట, తలబాదుకొనుట్క శోకించుకు, 

విలపించుట* ౪క్యన్లు ఫూ-రయుకా నా(హి) 

రలవంచుట్క విథఢేయుడగుట, సమస్క్ల_రిం 

చుట 6 టు - చథానా (హూ) 

తల కెక్కి 0చుకొనుళట, మిక్కాలిగారవము 

జూఫుట, ఆతి గౌరషము జేయుట, 

పర్ ఖాక్ డాల్నాా 

ఫు -వథా (హ్ "నెత్తి "కక్కిిన,ముద్ద 

జేయుటవలన చెడిన, (బిడ్డ గర్వించెడు, 

అహంకారపడెడు,సిఎ వాచహ్నా(పా 

తలవెోోదుకొనుక్కు విలపిందుట: (ట్రం 

_జేనా (హీ) తలపకుట, తలకుపానుకొ 

నుట తల తాకృట్టుపెట్టుట: పూనుకొనుట. 

(హిఅఆపాదమస్తకము, నఖశిఖ పర్యంత ము, 

ర్? ా ర్త్య్రట్ కో సే క్సన్ చెం 

ధ్నా (హి పొణమునకు తెగించుట 

పాం9ణా పాయముగలపనికి సవూనుకొనుట 

ల న్ా భా సేకేల్నా (హి దయ్య 

ముపట్టుటచే తల యాడించుచుండుట 

(పటా (హీ) కలతెగన (మొండెము) 

0(భ్రం -ఖానా (హి కీడించుట్క ఏసి 

కించుట. (11 డో -'కే బల్ (హి) తల 

క్రింందు గె. 0 రయయ్పలా గంజాకళ్నా 

(హిిసెత్సి బొచ్చూడగొట్టుట- ఆహా. 

-గుంధీ(హీ) తలముడుపు, పెండ్లిలో పెండ్లి 

కూతురితలముడుచుకలాపము* (ట్రం 

-భూమ్నా (హీ) తలతిరుగుట, తల్నద్రిము 

పట్టుట. (రి లు -లన్నాా (హీ) తలకు 

దాకుట, మెడకు పడుట. తప్పు మోప 

బడ్తంట్క నిందవచ్చుట-( తలు -మార్నా 

(హి మిక్కిలి పాటుపడుట, మిక్కిలి 

కష్టించుట | పయత _ ముండా (పొ, 

భోడగొట్టినతల, బోడి తల తీ 

(ప ౪ -మేం బాల్ పోనా (హూ) 

సహానళకిి. యుండుట, ఓర్చుకొనగలి 

యుండుట శక్షిగలిగియుండుట-6 | (4 

_నవానొ (హీ) తలవంచుట, లోబడుటః 

మ. _నీచాకర్నా (హా తల 

వంచుకొనుట,. శిగ్గు పడుట ర్వడి త్తి 

_పీనా (హీ) తలపడుట్స పట్టుపట్టుట, 

పోట్ల్టాడుట. ల ఫో ఆన పెగ్. (పా 

తల మొదలు అేకయుండుట, తలదోక లేక 

యుండుట, కలవరము గానుండుట, 
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ఫూ సర్ (పా పుచూడుఎ(సిర్ )అనుపదము; 

తల్ప శిరము పెద్ద, నాయకుడు ఆరగ 

భముు మొగము. శిఖరము, ెఫాగమ్ము 

వొను కొస్వ ఇన్చాః కోరిక, ముఖృము,ముం 

దరిఖాగము. ట్స ్రలు సరాపా(పా) నఖ 

శిఖబర్యంత ము, ఆపాదమస్తకము. 

లా బస! -_ఎ,ఇజ్ఞాస్ (పాా సభలో, 

సభయెదుటు. కఠఓఓే! బు -అకుగంద 
(సా) తలవంచుకొనిన్న ముఖము క్రి (దైవ, 

అానీ్ బూ=టీ 

0గ ఎం కశేల్త _స౦ం'జ (పొ)ొతల ఛంగపడీను | నీ బ్ో ( ) 

యొత్తియున్న్య గౌరవము-గానువ్న 

+(యు! _అంజామ్ (పా.పు) సన్నాహ 

ము, సామన్మి ప్రయత్నములు, ఏర్పా 

టుబ్యు కటుదిళఖముల్వు పరిణామమ్ము ఫలి 
టల అ 

తము, అంతిము; తుదమొదలుం శయ 

ర్వ _అంజామ్ క్ర్నా (ఉ)స శ్నాహము 

'జేయుట్క ఏర్చాటులు జేయుట: నిర్వె 

హాముజేయాట, కట్ట దిట్టము చేయుట, "నెర 

వేర్చుట్ట తుదముట్టించు ట పరక! వ్ల 

_-బరాపహాకార్ (పా కార్యనిర్వావాకును, 

"కార్యదర్శి, రది ! చా బరాహీ 

కర్వా (ఉ) శ₹"వలసీన ఏర్చ్పాటులు జేయు 

ట్మ కార్యనిర్వాహము జేయుట ఎమూ ఫో 

-బస్త (పా మూతికటైన్న మూసికటిళ, 
కా ఇక్ వ 

మూసిళ, దాచిన మరుగుపరచిన్య్యులా 

-బసర్. (పా) సమశ౦ిముగ్మా సౌంతమ్ము 

అంతయు వయసులు _ బలంద్ (పప్పా 

ఈఊన్నతశిరస్కుడ్యు తలమొత్తియున్న వా 

డ్కు ఘనతగల, గౌరవనీయమైన ల 

పాస -బలంపీ(పాగారవమ్ముఖ నత, 

పతయ -బను హం (ప్ఫాముద్రవేసిన్న 

ముదింతకు- యటాన్రాా -పగస్స్ప్ (పొ 

[గ 

నిర్వాహకుడు, ఖో సక్రకప్క్ 

(పా) పొలనము,నిళ్వ్యాహము, పోపుణమ్ము 

కాపాడుట సరల పంచ్ (ఇ 
పంచుల' కెద్ష, ఆధ్యక్షుడు, వెద్దం ఫో 

(6 2 -పోమ్ (పాా కప్పు, మూక 

భూ _ఊపేచ్ (సా) పతకము, ముఖ 

పతకము, "జేఖరము తురోయి, ₹కూ 

_తాజ్. (పా) నాయకుడు పెద్దది 

-వాట్స్ (పా) ఎల్లి? కుర, పాలిమేర,కదడ, 

అంచు, (ప్ర అ మెల _పా సాబ్ 

రవన్నీ (ఊఉ) ఆదాయము ననుసరించుకొని 

జీవించుట, ఆదాయమునుమోరి నయపమప 

కుండుట,పరిమితము-గానుండుట- ఏమి ఫో 

-ఖుద్. (పా) స్వేళ్ళగా, స్వతంతు౨డు, 

యు చేటు ఎఎవ్రేదస్స్ [పా ప్రస్తుత 

ము, శేతిలో, అందుజాటులో. త్ర సో 

-ఎెదఫతర్. (పొ ప్రధాన లేఖరి.క శ 

_ఎిరావా (పా) త్రోవను తోవలో, 

దండువాట,  పెద్దబొట్ట రాజమాగమ్ము 
లి (0 

య జి మే జగ్, జ్ర జో 

వించుట్కు అగుట (నుల 3 సూ “జమీన్ 

(పా), భూమి, పా9ింత్రమ్ము 
జే మే రలు , జు! 

-జినిమ్, (పా) చిళాట్లు గద్టింపుష, సో 

-జోర్. (పొ కలబిరుపసైన, తిరుగబడెడు, 

ఆఅవిభేయుడు. తుం) భాాజోరీ (పూ) 

అవిభేయత, తలబిరుసు దనమ్ము. తిరుగు 

బాటు, బలా త్కారముప్తత్లుటు ఫాస్ జ్ 

(పా) -చిగుర్పుచున్న పచ గానున్న్యృవర్ధి 

బ్లుచున్న , జయప ఏదము గోనున్న్టకభ గలిగి 



869 గ్ న్ చతు 
యున్న* టయ టు సబ్ జ్ కర్న్నా 

(ఈ) పునరుక్థారము జేయుట, ఫునన్టీవిగా 
చేయుట్కమరల్య్టబతికించుట, ర్వి 

_సజ్ఞ్జ్ నా (ఊఉ) వర్డిల్లు క, వాస 
పడుట, శయ _ఎిపామ్ (హె) సాయా 
వ్న్హమును సంబెకడ్క  సాయముసమయ 

మున,నసందెబాటున.€ శ;1, ఎలూ-ఫరాజ్ 
కర్నా(ఉ) గ “రవాభ్ళివృద్ధి జేయుట, గాల 
వించుట్ట బహుమానించుట, బహుమానమి 

చ్చాట,. (రు -కర్నా( పౌ జలచముందచ్రు 

కొనుట జయించుట ఇెలుచుకొనుట, 
గలుచుట; "నెర వేర్చుట్కతు దముట్టించుట. 

(ట్ ఖలు "కన్ క తలవిరుసైన తిరు? 
బడెడు, తిరుగుబాటుజేయు, అవిపయ 

మైన, లొంగని, మ ధా శమీ (పా) 
తిరుగు బాటు మరలుచాటు, అవిభేంయత, 

యో నో -కోలీ (పా మచ మా 
శిమంచుట. ఆయి _గుజమ్ (సా 

జరిగినవృత్తాంతము, క'థ్శ జరిగినది, తట 

స్ట ంచినద్కిఘుటన, జరిగినవిషయము, వృత్తాం 
త్రము, అ _ గిరాం (పొ త్రల 
భెరముగానున్న, తలనొప్పి ముత్తు, రిమ్మ; 

గర్వము, అహంకెరము= టో! సే 
-ిరానీ (పూ) తలభారమ్ము గర్వము. 

౮ ఫీ ఛో -గర్దాన్ (పా) తలతిరునసడు 

గలిగిన తలదిమ్ముగలి[న్న కలవరముగలిగనృ 
దిర్స్రమనలిగిన; దిప్పకౌయ, 'దేళదెమ్లరి; 
కిష్టముగలీగిన, ఆయాసముగలిగిన, శమ 

గలిగినం త్ర ( చంజాగదొనీ (పాకల 

వరము, దిగ్భ గన మృుఅఇ్నెరువు, తలదిమ్యా, 

తలదిరుగుడు ది) మరితనమ్ము కష్టము, 

ఊ త్సౌహముగల, అతురతగల, శ్రద్ధగల, 
ఆకురతతో. (కో బ్ -గర్మీ (పా) 
ఉత్సాహము, శ్రద్ధ ఆతురత, రుం 
_-గురోహా (పా) నాయకుడు ,తలమాని సీ, 

న్ యము -గవ్స్ (పా) ప్రపహా 

రము, పుజారా పహరాదియ ట్ట కావలి 

దిరుగుట, యలు మస్త్ (పా) 

మత్తుగొన్న , కెపెక్కిన్క మదించిన, 

యశ -ఎ:మమ్మ్ (పా) ఒజ్జబంత్కివా 
తమౌదిరి, 'మేలుబంత్సి చూచి(వాయుటకై 
ఇట్ట్రినది ప్రత ్ధలు =ఎ్తియూా (పా వెం 
డు9కకొ నమాత్రంమ్సు వెంచుంళ మందము 

మూత్రము, లేశమాత్యం)ము. వ (గ 
-నోపీ (పొ కశ్ణేజపమ్ము. వెవిగరచుట, 
రహస్య ములాడుట్ట గుసగుసక్కు ఇవులో 
జెప్పుట 46 ఏయి -నామ (పౌ వక్క 
ణము, లేఖారంభమ్ము నామవిరుదములు 

బిర తాంకముల్యు కైవిలాసము, ల కా 
-నిగూన్ (స్యా తలవంచిన ముఖము వ్రా 

లవేసిన్న సిద్ధపడిన భంగపడిన, దీనమెన 
తలకి9౦ద్రైన్య పల్లిమిరియము. _) ఎ-ఎ్కనా 
(పౌ ఫునకుభ్ధారము, ప. 

మరల మొదలు పెట్టుట. త స) 1 _అజ్ 
సశినా (పొ) మగల మొదలిడి, నూతనా 

రంభముం. ట్వైయ్విత్యలు -నవివ్వ్ (సా) 
లలాటలిఖితమ్సు నొసటి వ్రాలు ర్వ (టు 
-ఒ వా (పొ అపౌదమస్తకమ్స్ము. నఖ 
శిఖపర్యంతము, ఆ సౌంకము*(్య[4[ల్యు (య 
-జఒ సొమాన్ (సా) పరికళములు, సాధ్ధ 

నము, సామి, సంభారము, కావలసీన 

వస్తువుల, 
సుగర్ (హి.వు) సురుడ్కు చేవత, వు 

శ్రమ, ఆయాసము. ఛ్రాాారమ్య సా) ఛా సుర్ (పొ.పు) నుతి, స్వరము, కుత్రి; 



సై 

రాగమ్యు అచ్చు. (హాల్వుకానిది(౮ 14 

=మీలానా (హీ సుతిమేళగంచుట, సుతి 

_గలుపుట, ఒక వాద్య ముధ్వనిని రండవ వా 

ద్యము ధ్వనితో క లుపుటుః ఫో హా. 

ఊఈంవాం- (హిఉ.చ్చస్వరము, యు (డిం 

ధీమా (హి) మధ్యమస్వరము. పద్దా 

నీవా (హి నీ చస్వరము, మంద్రస్వరము. 

సర్ (హి.పుఒజక౭ెల్లు, చాణములకుచువ్వ 

లగా నుపయోగపడు "రెల్టుు సరస్పు,తటా 

కము, 

సిజ్ట్ (అపు) రహస్యము, గుపష్పమ్ము గో 

ప్యము= నీజలాజం0. 

టు సరా (పౌవు). సత్తమ. ధర్మశాల్య 

గృహమ్ము హర్మ్యము. 

( [ సిరా (హి.పు) ఆరంభమృుమెందలు, అం 

తము కొన్న కొస మొన న 

సరలేసే (ప్రి ఆరంభమునుండ్కి మొదటి 

(మావులం. 
ఆయే! ఖు సరాజ్ (అ.పు),మరుమరీ-చిళ ఎండ 

జీ! ఖు సరాప్ (హి.ఫు) శాపము తిట్టా 
౯% సిరాజ్. (అపు) దీపము, ది వ్వ; 

కుతూజ్ (ఆ) మిణుగురు'మొుక్క మిణు 

గురు పురుగువలె రాత్రియందు వెలుగు 

చుండు ఒక వనస్పతి. 

యితేశ్స్ఐ సరాధ్ (హి.పు) (శ్రాద్ధమ్మ తద్ది 
నము, అపరకర్మలు. 

ఖు! ఖు సరాసర్. (పా) తుదాయొదలుఆ 

సౌాంతమ్ము 'సమ్మగమ్ము "మొక్తృముమోద గా 

మొదటినుండి కొనవరకున్ను చూచాయగా, 

ఉరమరగా, ఒకమాదిరిగా, సగుటు గా. 

న్ని 

శ 

నుండీ, జై 

ఇ ఫ్రే 
కూ! ఫో సరాసరీ (పా, త్రై సంగం 

హాము, 'నంజ్నేపము మధ్యస్థము:సగుటు: 

త్/0 

ఉఊరమర, ఒకమౌ&రి, మొత్తముమోద 

సగటుమొత్తము. 

యోరిస్తోం! ఏ4 సరాసీమగీ (పా్త్రీ) కల 
వరమ్ము దిగ ఖమ, అచ్చెరువు 

అరు | ధో సరాసీమ (ప్పాదిగ్శ్రమ జెందిన్క 

3'లవరపజీన; నివ్వుర జెందిన 

డ్! ర సురాగ్ (పా.ప్ట్రుఅ-న్వేవణమ్ము బెడ 

కుట్ట చిన్నము, గురుక్కు జాడ, పోబడ్వ్యి 
ం ల _ ఎగ సాని 

జాడదీయుకు పోబడి కనుగనొనుకు, రవా 

స్యాన్వేపుణము, “వేగులుదీయుట, డి 1 ( 

౮60 -లగాశా (ఊ, జాడదీయుట, పో 

బడి కనుొనుట్ర, 

ఇక 

య సురానీ (పా) చారుడు, రహాస్య 
వేది -వేగులవాడు. 

ఊూ (51 0 నురాగాయు (హి. శ్రీ) టొబెటు 
'టేభమునందలి కుచ్చుతోకయా వు. 

౮ రు నిరాశా (హి చల్లార్చట, చల్లబడు 
నట్టు జేయుట. (జీనుమకస్థుడు, 

తు! పో సరావ్ గీ (హి.ఫు) శామణకుడు, 

7 వ్ర సరావన్ (హీ.ప్ర)ు గుంటక, 

దున్ని నభూమిన్ శదరము జేయుసాధనముం 

అని ఫా సరాహన్ (పొ.ళ్టు) స్తో తం ము 

సొప్పజేయుటు పాగద్తం 

(యు! ఎ సరాన్న్నా (హి) స్తోత్రముజేయుట, 
పొగడుట; క్షాఫఘంచుటు. 

డూ | లూ సరాయొ(పా. శ్రీ) సక౦ముు ధర్మ 

తో! 'సరాయి (అ. శ్రీ) గానము, 

పాడుట, (వృత్సియందు.) పఠనము= 

(శాల, 

య్! ఛో సనాయత్ (అ శ్రీ) వ్యోపనము, 
ఒకవస్తువునుండి మరియొక డానికిఅంటుట, 

చొరుట్క దూకుటు,క్యాపించు టం 



కట్లు ు వ] 

కదుల్తు! 'సరాయిండద (పా) పాటకుడు, 

“77” యకుడు, స్తోతం) సాఠకుడు. 

ట్య ఖు సుర్చ్ (పొ) సీసము, నాగము. 

ఆటూ సర్ భంగి(హి పు) వడ న వ్యవస్థను 

పాటింపలి ఒకజాతి _బెరాగులు. 

టలు = యలన్ధ్యలా సర ఎన్ “సగ్పతా(హి. పు 

ఒక జా తి₹ల్లు.(వీనితో ఇండ్ల్డుకప్పుకొందురు) 

యల సరృట్(హి. తీ) వేగమైనపమగు, 

నాలుగు కొల్లపమగు (గుజ్జ్రము,. యూ 

(టు - జకేక్నా (హి గుజ్హము 

నాలుగు కాళ్ల పయగు-వేయించుట్ట నాలుగు 

కాళ్ళ పయగునపోవుట 

యో సుర్చన్ (హిిపైన్న చెప్పు: పున్నాగ 

వృకు.ముః 

(క్ర వజ్త్రను సర్ ఫోడా (హి) వెంపలి చెట్టు. 

యు రథ్ (హీ. త్రై నస స్ర్రైతి: జ్ఞాపకము, 

తలప్పు ఆలో-చన న శ్రద్ద, మననము, జాగ 

రూకత, మనసు= 2 యి 

న టి కంద్దతో. 

త్ో సుర (హి త్రీ) హేరాస్త్రజోన 

పాగాకు, తినుటకుస పనికివచ్చుపా గాకు. 

లల సిరజ్నా(హి )స్పృజించుట ;పుట్టించుట. 

అటిమ్ట్రాలా సర్ చహ్ము (పా.పు) నీరూరు 

చోటు, ఊటస్థలము; త్ ఉఊల్చత్తి సానము, 

మూలము చెలను* 

అము ధు సర్ చంగ్ (ఫా, శ్రీ) ముడ్డిరూద 

తన్నుకం; తన్ను వెడలనడచుట్ట సారా 

ట్రుట; తన్ని పంపుట, కష్టము. 

ఒసే (హి 

ద్ర సుర్ఖ్ (పూ క్టన్వి రక్త వగ్దముగలం 

కచేరి బ్రాలు =భాద వ కా రూ 

-కూా (పా) గొౌరవముగలవాడు, కృతా 

ర్ద్రడం, ఆజయనుం౦దిన వాడు. (నూ ఉష. 

_రూయిీ. (పా) జయము, గౌరవము, 

అవే 

కృృతాద్ధత, కీర్పి పాయలు దో * సేన్ 

(పొ) ఎజ్టగా పుల్లగానున్న, అందమైక, 

అం సుర్ ఖాబ్ (పొ,ఫు) ఎజ్టనీళ్లు; 

హా౦సవంటిపదీ.; సెద్దబాతు; పతీవిశేపుము 

(జ) ఛునకార్యముజేయుట్ట గొప్ప నాడ 

స వ - కౌప గుతు ర ఇర ఆ (ము పర్ 

పారేనా (ఆ) గర్వించుట్ట గర్వపడుట. 

లో కాపర్ లగ్నా 

స్తే మిలా సర్ ఖాబ్ (పా నిదొరంభ 

ము నిద మొదలు వెొందటినిద = 

మేలు సర్ ఖక్ (సాపు నాంత్ర మూల 

క్రము, ఒడంబడిః పత్యిము, పతంమ్ము చెల్లు 

ఏటి. 

య్ర్ సుర్ఖీ (పా శ్రీ) ఎజ్జదనము, 
రక్సినుము, ఇటుక ఫాడిః (ఇదిసు్నుములో 

కలివి గచ్చు జేయుదురు.) ల ( కో 

_మాయిల్ స సం 

చేలు సర్చ్ (సా 

లము, శప చెమ్ముగల) 

లేని; మైత్రి లేని,-ప్రేమలేనిలద్హ్యశ్రత వు 

_-మెహీ (పొం త్రలగయేను లేని స్నేహమ్ము 

నామమా।తై మెతి, నానువ్శత్ర స్నేహమ్ము, 

మాట్రక్రుమూ[శ్రమున్న స్పేసాము- ,త్రిత చాలు 

-సుహం (పా) మైతిలేనిమిత్రుడు, గామ 
మాత్రమితు9డు, శ్వేరనకుమూత ము న్నే 

హితుడు. (పండు 

ల్లన్ వ విల్లగానున్న్య; న్లీత్ర 

ఉపషము 
రం 

1 ఏట సుగ్టా(హి, పుకాబూలుబేశపు పుచ్చ 



లకీ చ్యేలు 

న్ వా సన్ (కాంపు) చలినీళ ళ్స్స్నాన 

పా: కసా నము రిన్రలే ట్య నన 

యు న్ళ్త యగ్ల ఖ్ల గౌనుంచుచోటు; శీతనృవము, 

నల్ కాలములో లల్ల గానుండునట్టుయేర్ప 

రచినగృ హాము, "నేలమాలియ; 

న్నేహితుడు. 

బ్ర | పాలు సర్దార్ (పా.ఫు)నాయకుడు, ఇ ఇద్ద; 
పిభువు, 'స్రకుఖుడు, యజమాని, 

యా! వ్రు సగ్జానీ (పా, 
యజమానురాలు. 

మితఠంము, 

శ్రీ) నాయిక, 

త్ర ఏలు సర్టాకీ (పా, శ్ర) నొయక 
త్వము, ప్రభుత్వము, యజమానిత్వ న్వు 
పాలనము, పరిపాలనము. (కొను. 

013 సానా ్ శల్లబడుట్ట జేరు 

టక రా స్ట (హిషన్షీ క్రీ) చల్లదనము, షా 
మ్య "మ్మ కేవ. జలుబు, పడిసె 

ట్రే స గ్రరు -చాయీ మ. 
పట్లరోగము, కీళ్లు ప పట్టుకొను ఈో గ ము, 

[| కవు పడ్నా (హీ) చలి 
టక 4 త్వాడత్వల - పోనా (పి ) 

పల సెముపట్టుట, జలుబుచేయుట, 

లూ సీరస్ (హింవు) శిరీపువృక్షుము, దెరి 
సెపు చెట్లు, 

లు 

గ్రయ్యూలు 'సర్సామ్ (పా.ప్ర్ర) సన్ని పౌొతము, 

దోపించుట్ట దోనమునోే వోప్ట్రసబ్రము, 
య ఆధ జం ది వా 

న్వ్యనియగుట వాిక్రుట్క నురసుర అేక 
సదసరయిను చప్పుడగుట. 

య్ర్రాసు సున్ సురీ న, పార్పక్రద్య క కద 

విక, సరసనసగ జీః నుగరమను ౨ నప్పుడు. 

టో ్ సో జ వ వి ద్యాధి'బేవత, 
సరస్వతి. (తెల్లఆవాలు. 

అవా సరసోం (హీ. శ్ర్రై శ్రీ) ఇద్దఆవాలు, 

వి/2 ర్ు 
| ల్ సో సర్ ప్పూవ్ (స్కాసంపూరము, సూర్తి 

-గానిండీకది, ఫొరలిషోవుకట్లు నిండినద్వ్వ 

మ ల్తేక్కిన, 

సిరివ్ (పా) ఉట, అంటు, (పొ లా మ్ (పా జినట, అంటు, (పొ) 

“నన చటపటు, 

వో ర యి ధో సరివ్స్ (పా. త్రై మిక)మ్సు స్వభా 

వమ్ము, ప్ఫకృత్మి నెజముః 

లయలు సీరిప్వ (పౌ.ప్పు) జారపుకొన్న చార 
ము కొస, పురికొన,పురకొస 

రుస క౦మము; నియమమ్యువాడ్డుక్ష, ఇడ 
వడ్విఆవారము సాం పదాయము; రాజ్యాం 

ే ( యలు 

-_దార్ (పా) మ 

, సంబంధము, 

గమ్ము నా జ్యాంళకాఖం 

యమము సర్పక్ష్ (పా.ప్ర) ఆవాలు, సద్ష 
పము, 

యమృలి సిరిమ్క్ (పొ.పు) కన్నీటిచుక్కు 
అకుబిందువు, చుక్క బిందువు, మిణుగురు. 

_ అటుల సర్తాన్. (అపు) కర్కాటకరాకి 
క ర్కాాటకమ్ము ఎండ కాయ్య పకున్ఫుల 
మెక్త గాళ్లు "లేక కాల్రిష్టండ్లు. 

యవలు నుక్ఐట్ (అ. త్రై) త్వర వేగము, 
వడి, బువ్వడ్. 

యిలు సర్ గన (పా,ఫ్రు) రా ాకుకు (కమ్ 
ఖం న్కు నా. గొప్ప; వెద్దం 

క. [1 ల ్గ్ ద్గ్దు? 'కౌ-సము, 

లలు సర్క (ఆఅ. ర * చౌర్యుము, 

రా నర్ కార్ (పా, త) జ్ 

సభ్య దొరతనమువార్యు కార్యాధిపతి, పెద్ద 
మ. న. కార్యష్టానముదొర 



౮ర్తు 

౮6 స సర్కానా (హి) జరుపుట్కుతొలగిం 

చుట, "నెట్టుట , (త్రోవజేయుటి,(ప్రక్క_కు 
దీయుట. 

ల్ సూ సర్కవ్ (పొ) తలబిరుస్తు తల 

పాగురుగల, తిరు? బజెడు, మరలబజెడు, 

అవిశ్రేయు_డెన, నీతిచబాహ్యూ మైనం 

ఆమా సర్కషీ. (పా. క్షీ) తలబిరుసు 
దనము తలపాగురుతనము. 

యు సరక్నా (హీ) జరగుట, తొలగుట్న 

ఒదుగుట; తో౨వనిచ్చుట్ట (పక్కకు పో 

వుట, జూరుట, 

(| వప్పు ర్ కండా (హి పు "రెల్లు, 

అహ యూ పిక్ కక క్ (పా) మధ్యా 

వము చూడ్తు సే 

లు నిర్కు (హస్త) పులుసు కెడి, ఫుల్ల 
నీళ్లు, కో! ట్రూ _ఎ "అంగూరి 

(ఊఉ) దామ.పులుసు,ద్రాక,పుల్లనీళ్లు, 
చ -పృబూట్ (ఉఊ) శెనగ పులుసు. 

ప త ఆయే -ఎనఖాద్ క్ష “కెసగ 

తాటికల్లు కాడి శౌటి పులుసు, ల 

ఆది పాసు -ఎే, సేందీ(ఉ)ఈతక ల్లు కొడి 

యానా (హి, శ్రీ) ెల్వకడక్కకదః లె. 
అక కు సరన్ (హి.పు)స్వన్దమ్యుస్వగ్ధ లోకము, 
శా - చాసీ (హిస్వగ్గస్థుడు, 

యయోు సర్ గవ్వగీ (పా.,శ్రీ తా ని వ్వెజు 

దిగ్భ్రమ, తలదిమ్యై, మ (దిమ్మరి 

తనమ్యు దుఃఖము, కష్ట్రృమ్ము 

అమ్ ను సర్ గప్ప (పా, నివ్వెజబోయిన, 

దిగ్భ్రమ జెందిన; తలదిమ్ముబట్టిన తలదిరుగు 

చున్న దుఃఖిత మైన, కష్ట్యములో నున్న, 

8/8 అతు 

బ్య సర్గమ్ (హి, స్రీ) సరిగమలు, సప్త 
(యము, 

అహా సర్టీన్ (పా.ఫు) ఆవుపేడ, నోమ 

ట్టి సర్తా (పా, పు) చలికాలము, శీత 

తం 

ల ॥ః సరల్ (హింజ్బు చేవచారు చెట్టు. 

జ్ కీ గోంద్ (పొ) జేవదొరు 

పిసున్ము గందబరో[ై, బేవదారు బంక. 

కోకో ఫూ సర్తాయీ (పా.్యక్ర్రీ)చలికాలపు 
దుస్తులు. 

కూ ఫూ సర్తాయా (పా.పు) మూలధనము, 

"మొందల్కుసంచిక ట్ట్రసంచితము, సాధనము 

సామగి్శి సాధనసంపళత్తి. 

దీత్విబిసక్ క నొన్లము లేన్సిద్న 

క్ సశమన చనా (పా. పు)సంకట 

కష్ట్రమ్ము ఎటునుతోచనిస్టితి, కలవరము. 
గూ సుర్ము (పాపపు) కాటుక, కజ్జలము; 

మిగుల మెత్త గౌనలిగినది. ఏం లాలు 
_చానీ (పా కాటుకకాయ %్( 

ఎఖ - గొపర్ధర్ (హ్) అంజనపురాయ్యి 

కాటుక రాయి. 

స్వరములు, 

("'తెలుపువన్నెగల. 

య్ సుర్మయీ (పౌ) నలుపు గలిసిన 

రు సర్నా - సుర్నా (పా.పు) బూరగ, 

సన్నకొమ్ము, (వాద్యమ్సు చూశ్హాలు, 

*క్క్ సర్నా క(పౌ)ప్రఏవిద్ధమై ఖ్యాతి 
గల, పేరుప్రాందినం 

ట్రే రు స(స్సుర్ నాయీ(పా.ప్పుసౌన్నా 

యె వాయించువాడు, సానాయి సాగు 

వాడు, మేళ గాడు. 

డ్రా సిరింజ్ (పా) సింధూరము. 

జు ూ సురంగ్ (హి.్యన్రీ (త్ర) సురంళమ్యు 

భవామిలోపలి మాగ్దమ్వు మంబవన్నెగల 

గుజ్జము, .(బాచామవన్న. [ఈ € సో 



సు 
-లగా వా (హి) బర్మాభాట్టుట,సురంగము 

క నం 
తంవ్వుట. (11 (యు 

(హి సురంళములో తు పౌకిమందు "వెట్టి 
కాల్చి-వేయుట, బళ్కాలుకాల్పుట. 

గ్వడు లు సురంగియా (హి.వు) సురంగములు 
తంవ్వువాడు, బరా్రలుకొట్టువాడు. 

ఏఎం సరూ (పావు) సరుపుచెట్టు, 
చీకటిమా9)ను, పుడక(మాను. +! పలు 

_ఆఅందామ్ (పా అవయానురూపతము 

“'లయాడుదిం న సన ౫ లయాడుది. అందమైనయాడుద్ర ఏతే బలు 

్ ఉ"డానా 

కట్. (పా) ఎత్తరిర్చై పొంకము7-నున్న 

యాడుదిః ('తెగ్దుం 

కి ంలు నుర్వా (హి.ప్ర) చెకవు,కొయ్యగరి కొ. 

కం సగ్వాల్ (అ.పు) లాగు, పొడుగు 

శల్లడము, _ 

ముఖము లేక రూపముగల నాడు 

6, ఆఎిసరోతా(హి-పు) అటకొత్తు,పోకొళ్తు, 
ఏ సు సురోట్ (పా.పు) పాట్క గానము, 

రాగము, (పాటగాడు. 

కా సురూర్ (అపు) సంతోపము, 

ఆనందము మత్తు, లాహ్దీం 

టో సర్వర్ (పా.ఫు) నాయకుడు[పభువు 

యి(యేర్ప్ప ౨ -ఎకాయినాక్స్ (పా) 
స్పష్పి నాయకుడు, స్పష్పై భూత ములకెల్ల 

నాయకుడు హజరతు మహమ్మబు'గారి 

బమయద నా ఘము, 

ఖో న్ ప కం సర్ వీ (పా. త్రై/నాయకత్వము, 

ప్రభుత్వము పొలనము?; అధికారము- 

యి ౯ సరోమ్ (పా-ఫు) చేవత్స సుకుడు. 

) ర శ సరోకార్ (పా.పు) సంబంధము, 
న్యవహారము; జోక్యము- 

874 లో 
రయ సిన్తానా (హి.ప్రు తలాపిః, మంచము 

యొక్క గాని సమాధి యొకృ్శా-గాని తల 

తట్టు; తలకడ, తకలాండం 

అకట సూ సర్హాంగ్ (పౌంవు) సేనాన్తాయ . 
కుడు, నాయకుడు, "కాల్రిబంట్పుతలవిచుసు 

వాడు, పొోకిర్హి అవిభేయుడు; బలిష్టుడు; 

ఓడనడపువాడుు నాకానాయకుడు. 

కూ సీరీ (హి. శ్రీ) త్ర సిరి లక్మి. 
_ఫల్(హి.ఫు )మాశేడుపండుః 

కూ సర్ (పా,పు) నాయకత్వము, అధి 

కారమ్ము. "పెత్తనము 
త్ో సిజ్టీ (హి) పిచ్చి, వెడ్డి, వెళ్హ- 

ఏ టయ సరియా (హి.వు) వండి తేక బంగారు 

సరిగతై యు "లెల్టుకునక ం 

(౮౮ ఫో సర్యానా (హి సవరించుట్క అమ 

స్ప, చక్క బెట్టుట్య కట్ట పెట్టుకు. 

జా సరీర్ (హి,పు సరీగరము, ేహాము, 

మే రం రీ అం - 

ఠం, వెల్లవేయుటం 

లా సరీవ్ (పా.పు) అంటు, జిగుర్వు 

గంజి, గంజిబిగువ్సు, బక్త్రులకు బెట్టుగంజి, 

జూ సరీట (అ) వడిగలృత్వరితము,-వేగము 

గ్ర త్వర" లృకీఘ్రపులటల! బ్రజ-కల్ 

తాసీవ్ (అ) త్వరగా గుణము నిచ్చునగి 

ల! జ -ఉజ్ జవాల్ (అ)త్వర 

గా నళించిపోవుఐది ఆ! డ్రా - 

ఉల్ ఫహవ్మూ(అ)త్వరగా తెలిసికొను వాడు, 

(పస్తు క్ర్రం సరీకా -ఖా (హి) పోలి, 
వలె సమానము గ్యాఅన్హు పౌమ్యుముగలిగి, 
(ఇది సౌామ్యుమును దెలుపు (ప్రత్యయము) 

యో 1స్త్రటు సుకీలా-లీ (హి) సుస్వర 
మెన, మంచిధ్యని";ల, 



(పనో 
పలా సురీన్ (పా,శ్ర)పిరుదులు, తొడలు, 

తొంట్లు= 

ను సీడ్ (హి) పిచ్చి, వెట్టి. 

ము నీడా (హ్ పిచ్చింల, వెక్తిపట్టిన 
11 సడా (హి మరిగిన కుళ్ళిన చెడిన; 

-వీము పట్టిన. (వేయుట, 

(19 శు సడానా (హృొమురగబెట్టుట, కుళ్ళ 
మ! ఘు సడాండ్. (హి.టక్రీ) ముమగుడు, 

కుళ్లుకంపు, దుగ్ధంధము* 

యయ్ఞైఫం నుడస్నా (హి) కొంచెళు కొంచ 
ముగౌొపీ ఎల్బుట, పీల్చి ల్చితాంగుట్క క పెలవ్చి 

కొను(ట, 

ప 

కంపు, దుగ్దంధము. 

ర్రఫా సీడన్ (హి.ై) పిచ్చిది.(ఆడుది.) 

రసు స్నా (హి) మురుగుట్సకుళ్లు ట, కంపు 
పట్టుట 

యా సిడీ (హీ) విచ్చియెత్తిన, వెజ్టీపట్టిన, 

త ట్ గా నడీకసోందీ (హి) కాస 

మగ్దకముః తరగభెట్టు, నూతికసీంగ, వెడి 
కంగేడు. 

ఆకా “సడియల్ (హా మురిగిన 

కంపు బట్టిన, పనికిమాలిన, 

యి స స! వై (పాత్రీ మీ) శిత, దండన. | 

(స _బేనా (ఉ్రా శితీంచుట, దండిం 

చుట, న -యాబ్ (పా) శీకూ 

స్ట్హ్యమెన, దండింపదగిన ఆతి ట్ల లు - 

యాఫ్క (పా శిక్సీతుడ్కు ఇదివరలో 
స క్ష = శికుప్రూందియు స వాడు, ప్రాత నేరస్థుడు 

కుళ్ళ్న 

వ్/5 యి 

జాలక 

ం! పలా సజూవార్ (ప్కౌాఅగ్హ్ల ము తగినది, 

యోగ్యము, 

లి యు సజావల్ (తు.పు) పన్ను రాబట్టు 

నాడ్తు సుంకరి; -పెవిచారణ జేయు?” డు, 

నాయకుడు. 

(ట్రా నీ సిస్ (హి.ఫు) శిష్యుడు, అనుచరుడు, 

(జి ససా (హీ,పు) శళమ్ము కుంచేలు, 

యంయిలు సున్స్ (పా) సోమరిమైన, ఆలసు 

జన; (సౌలుకూలెడు, ఆలస్యము జే సెడు, 
మాంద్య ముగల చుకుకులేని, దుర్చలమైన, 

మందమైన; మెల్లని వడ్రిలేని, నీరసమెన, 

నీరసము-గానున్న విళారముగల్కచింతగలిగి 

నట్లు, జడ్డుగల. 

పు సస్తో(హ్ వు, "వెల కురుచ 
మైన 'వెలసరసయమె 

(0 నా. (హీ) విళా9ంతిగొను 

టి, విళ్రిమించుట, 'సేదదీర్పుకొనుట, పరం 

డుట. 

కో సుస్పీ (పౌ, నీ కా. జాడ్యము, ఆల 

స్యమ్ము సోమరితనము, ఆలసము, మాంద్య 

మ్తు నీరసము; మందము. 

యి యిలు సుసర్ - సుసాంి (హీ,ఫ్ర) 
పిల్లనిచ్చినమాను ,ఖఛార్యతండి; ఒకతిట్టు. 

క. క, [లు సుసా) ర్ _-ల్ (హి.ఫు) 

అత్తగారిల్లుమూ ముగారియిల్లు, (|| 

(03 - కొకుత్తా(హి) అత్తింటపడితినువాడం, 
యూ సుసీ (హి. శ్రీ) అత్త, భార్యతల్లి; 

ఒకతిట్టు. (పాము, 

ర కుట 'సుస్కాంచై (హి) బుసగొట్టుట. 
టయుయి సిసక్నా (హి) ఎనఊపీరి తీయుట, 

ఎగఉళ్వాసదీయుట్క నిట్టూర్చువిడుచుట, 

ఎగరోజొట్స ఎగఉాళశ్వాసముపుట్టుట్యకు క్ట 

ను ఉాసికొలుపుట, 



కోయలు 

తోలు సిస్కీ్ హిత) నిట్టూర్పు ఎన 
రోజు ఎగరొప్పు. రదు -భర్రా్చా 
(హ్హ నిట్టూర్పు విడుచుట్క ఎనరోజుట్ట 
ఎగరొప్పుట. 

ఆసలు నుసీల్ (హిసుకిలముగల్ను స స్టేను 
మశ్ర్య్యాదగల. 

సతహ్ా (అ, క్రీ) పవెఫానమ్ము ఉపరి 

భాగము 'వెలుపలిభాగమ్సు శదరమ్యుమిడ్లై 
కప్పు చదర్యమెనకస్ప చదరమైవఅరుగు. 

సయ సతర్ (ఆం్ట్ర్ర్రీ) శేఖ. గీత పంక్తి, 
" వరుస యారు - బంవీ (జ) గీట్లు 

గొట్టుట్కు గీతలుగీయుట్ట్స వాయుట్యకెన 
సీట్లు. 

(యు సణ్హ్ (అ శ్రీ) విత్తడికాగు ర్రాగిలేక 

విత్తడి తాంబాళము ఆండువెవులతాంబా 

ము, 

యుడు సత్ వత్. (అ.(న్ర్రీ) అధికారము 
బలమ్సు 'సామస్ధ్యము; ర్రాజనమ్సు ప్రభా 

వమ్సు గాంభీర్యము. 

ఏ టడం సుతూర్ (అ.క్ర్రీ) గీతలు, శీఖలు 
పంక్తులం, (ఎవడు డా! పన 

ఎైనుస్సుతూర్ (ఆ) పంక్షులమధ్య్యపంక్తుల 
మధ్యభెనమ్హు శేఖాంతకరము. 

యిచటు సఆదక్ (ఆ, క్రీ) కుభము, మంగ 
ఫము, సంతోపుముకల్యాణము. యంచు 

దత -మంట్ (పాం) శ్ 'భనవంతము, అద్భ 

స్ర్రవంతుడ్సు. "సజ్జనుడు నీతివర్తనముగల, 

యప యిఎ (లు - మందీ (అ) కల్యా 
కము, ఆభివృద్ధి సెజన్మమ్ము నీతివర్తనము. 

పులి సైట్. (అపు) సంతోషము, కల్యాణ 

మ్సు శుభము వృద్ధా 

ట్ సఈ (అ త్రై) ప్రయత్నన్సు యత్న 
ము పరి(శ్రమ్మ (శమ, (శ్రద్ధ జాగ రూపవత, 

5/6 గాయలు 

హాఐ సఈర్ (అ, శ్రీ) ఆన్న్రినరకాన్టి  తుర 
కల నరకలోకములాణ్ విగరహా గాధనజేయు 

వారికై యేక్పమపబడ్న ఛాగము, 

యు యు స-సు-సిషఫారత్ర్ (ఆం.ప్ర రాయి 

కారితనము, 'సంధికలుపుట, బాయపవారము, 

మాధ్యస్థము (గ ంథధరచన, 

(నేయ నీఫారివ్ (పాంత్రీ)క్లానున మెచ్చ 
జెప్పుట, యోగ్యతజూవుట్క యోగ్యుడని 

డని చెప్ప బడీకుమొగమోటమువాడ్డు మొగ 
జో జ వసు న్ డ్ వ్ గజ మోటస్టుడు. వేపు టు న టట్టూ(ఉ 

మోగమోటమువేత యుంచుకొనబడిన 

వాడ్సు పనికిమూలినవాడు, 

యట సఫ్ఫాక్ (అపు) కక్తపాకము. కలి 
గించువాడు కటికవాడు, కహూరరుడు, 

ల(యు నిఫాల్ (పాప) మట్టిపా(శ్ర పెంకు, 
గూన “హాన వెంక కుండ కుండవెంకు 

౪౯ (ము సిఫాలీ (పా) మట్టిసంపుభూమిసం 
మట్టితో జేసిన. 

యత (ఓ సీఫానత్ (అ. శ్రీ) నౌ కావిద్య, 
.. నావికత్వముు నావనుజేయుట్ట నావనునడ 

న. పుకు. 
న్ అనో 

యయ (షు సఫావాత్ (అక్ర్రీ) బుద్ధిహీనత 
తెలివిమాలినతనము్కు అజ్ఞానము, అవిళేయత, 

జః 

యయ సఫ్త్ (పా. శ్ర్రై) విదాహామ్ముఎంత 
(తా గిననుదవ్పీకితీ కకపోవుట్క ఆతి దాహము. 

లయ సుఫ్త (పా, కంధ్రుముజేసినపొడిచిన, 
తూటుపొడి-బిన్న 'వేధికము, 



సలా వ్ లాసర్టమలు 

ఫో సఫర్ (అ.వు) ప్రయాణము, యాతి, 

మ ము ఖర్" (పొ(తో వబల్తెము 
థా ర్ ఎ (పా 
బాట బక్తిము యాత్ర వ్యయమృు బాట 

"'వెచ్పములు. లా ర్పుయుు =నావి (పా 

యా(త్ర ఛరితమృుయా లీవృ త్తైంలేము న సూ 

_త(్రఏ - దర్యాయా (పొ సముది) 

యానమ్ము ఓడప్రుయాణము, 

ట్రీవ్ఫువీజసఫర్ ల్ (అ-ఫు, సీమదాడిమంంము 

తెలు _హిందీ( ప్రమా నేడుపండు 

మ సుఫ్ర (అపు) భోజన పాత్ర భోబెన 

వస్త్రము విస్తరియాకు, భోజనము జేయు 

టకై పరబినది. (అదియేవస్తువెననుసనే) 

క్త 

య్ నఫరీ (ఆఫు) ప్రుయాణసంభారమ్యు 

_ ఆమ్ (పా) జామపండు, 

బ్రమ సుఫ్ల్ (ఆఫు) అధమము నీచ ము 

పీ-నమ్సు తుచ్ళమ్యు; నీ కస్థిత్సి తగ్టియుండు 

ట్స తగ్యదళ మైన్యమ్ము _వైన్టము; అవ 

మానకరము; త్త, పెంట, చెల్తచెచారముః 

లేము సీష్ల (అ) హీనము, తునృము, అధ 

మము, నీవము. (బ్బలేయ = పన్. (ఊ, 

హైన్యము; ైర్యము, నీదత్వముం. టయ 

వూ _ ఖూ (ప్ఫా నీ రస్వభావముగల, క్ట 

నస్వభావముగల, తుచ్చస్వభ"వముగల, 

యు సీఫ్లీ (అ) అధమము,నీ సమ్ముహీనమ్యు 
తునము, స్ు 

అవస స-సువూష్ (అంవుపొడ్కి చూర్ణము 

మ్యడు సు-స జేడ్ (పా) తెల్లని, ధవళము. 

ట్రద్విళి చట్రం -పోమ్ (పౌ) 'తెల్లదుస్తులం 

ధరించు వారుకలవారు ,ధనవంతులు.ష్యాషు 

ఫు తో 0౪ _ పాన్ కీ జడ్ (హి "పెద్ద 

దుంపరాన్ట్రము. మ్యూశే య్యుమీలు. -తుర్చుద్ 

(హీ) శెల్లకెగడ వేరు, (పట్ట) 63 వ్యూ 
_తూత(హిిపాలతుత్త ము కా చేల్తురీలు 

_తుల్పీ(హీి) త్బెళులస్నికుక్ష తులసి చయలు 

(భట -శూఢా(హిపాలకుత్తముద్యుము 

ట్ాాపా _- నమో (హి జల(పిమ్మి సాం 

(చాణిఆకుచెట్టుం ఏపమ్టాల్యుమల- చందన్ 

(హి) నంధపుచెక్క) (శ్రీగంధముు. బాము 

1 ౩-డావర్ _హీిధూపదామరు, తెల్ల 

దామరు. జల్లు చ్యషీలి - జామ్ (ఊఉ) కెల్ల 

జామపండు*ః +! చేరును నప 

ఆమ్(ఉ) కెల్లజామిపండుం ల్రీస్లాపేలు దాయ 

= సుంబుల్ (6) 'తెల్లపసాపాణము, ఉఆల్లిపా 

పూణము. ప (గ్రా దాయం _ 'సంభాలు 

(హినీరువావిలి. వాసో కలా మమల 

-పో శ్రామచ్ళీ (ఊఉ) "తెల్లసాజఅచేప త్యాషు 

ఆర్ - కళే (హి) గడ్డకాచు, పెల్లకాచ్, 

ముద్దకాచు.ంయ్యర్ వ్యయ -కీకగ్ (హా) తెల్ల 

తుమ్మవెట్టు, మె ఏం వ్యయ -నుథ్ (హి 

"తెట్లప్రరుగుడుెట్టుం. సబ్రయ్రాతి చాను - 
మూ స్లీ (హి) గల్లనడ్డలు, పిల్లిపీ వరనడ్డేలు. 

రచనలు సేద ( పా) తెల్లప్రూతరంగుు సీసభ 

'స్మము; "నాగ భస్మము 

క. ససఫేదీ (పాత్ర) "తెల్లదనము,ధా 

వళ్యము, కెలుపు, సున్న ఫువూత; "వెలుతు 

రు (గుడ్మలాోని తెల్లభాగము. 

సక్టీర్ (ఆఫు) శాయభార్హి మాధ్యష్థము 

శేయు వాడ్కుమ ధ్యస్థుడు:'సంధిచేయువాడు. 

లపస్తుములు సఫ్న (అపు) పడవ, ఓడ న్యాయ 

'స్టానమునుండివచ్చిసపిలుపు; పిలుపుపష[త్రము* 



శీ 

గం తి/8 
అవశ 

అమల సఫీహ్ (అ) బుద్ధిహీనుడు, కెలివిమాలిన యు సక్కా_క్ (ఆప్త కత్తులకమ్మరి, క 

వాడు, వెలివాడు. 
జు 

(సుద -సీకాకా (అపు) ెద్దవనిష్కి స 
భ్యుడం, నమ్మక స్టుడుు 

ఎయు సక్ కా (అ.పు నీళ్ల వాడు, నీళ్లుమో 

యువాడు, 

ర షు సకావ (అపు) స్నానకాల్క చలినీళ్ల 

'స్వానమునకనుకూలయమెనచో టు. 

సు స కద్ (అపు) నరకము యే _వమక'ర్ 

(ఆఅ) నరకవాసీ, నరకమందుండువాడు. 
అని 

తము సక్ త్ (ఆపు) స్టలితము,జారినద్కితప్పు, 

' పొరపాటు స్థాలిత్యము, (భంశము- 

అమన సక్ ఫ్ (ఆ, శ్రీ) ఇంటికప్పు, మిద్దె; 

ఇాందిన్వీ ఆకాశమ్వు మంశము, మంశ, 

న. సుకుమ్ (ఆ.ప్ప్రు లోపము, అవగుణమ్ము 

దోపుము. (లము, 
య మయాలీ లాల ట ్ష 

ఆయా సక్ ఫీ అఫు) దూలము, కడి, పీల్లదూ 

టం ంయు 'సక్ మూనియా (యు-ప్తుమామూ 

దబంక, మామూదవీసును , శకిమూనబంక. 

ఏ వానలు 'సక౦ంకూర్ (ఆ౮-ప్రు "మెట్ట మొసలి. 

గ్రఫమ సకీమ్ (అ) రున్మకనల, రోగిదుర్చలు 

డు ఆశ కృడు, (వాడు, 

ము సక్ క (అ. నీళ్ల వాడు నీళ్ట్ళువోయు 

యు[%ుసుకాత్ (అం త్రీ) మౌనము, నిశ్శబ్దము, 

) ఓ సక్షార్ (హి) బరాతము-చీటీనిజప్పుకొ 

నుట, బరాతము-వీటిఇెల్లుట. 

ట్వ | [కు సకార్నా(హ్) బరాతము-బీటీనిఒప్పు 

కొనుటు, బర్రాతముబీటీనిమన్ని చుట. 

త్తులుచేయువాడ్డు కతులవాడు, 

ల [షు సకాల్ (హి.ష్ర్రు సకాలమ్సు మంచి 

ముహూర్త ము,ఉడయము, బుతువు, ఒక 

వస్తువుపుష్క__లముగాదొరకు కాలము సుగి, 

బ్రకముసు కాన్ (ఆఫు) మేక్టైన్సి ఓడనిటున 

టు మరల్బు సాధనము; పతువారమ్యు నివా 

సుల్పునివసించియుండువారు (ఏంవటు) 

వాడు. 

ఫయు సిత్తర్ (ఇంఫ్రు కార్యదర్శి, కార్య 

నిర్వాహకుడు. 

బయ్ సక (ఆపు వరొనము, ని ళ్ళ పె ము; 

మూర్చ; అఫహస్మోరము సొమ్మ- బలు 

రని” పనోనా (డా) మార్చిబ్లుకు, మూ 
రృృపోవుట నామ్మవచ్చుట. 

(యు సుర్రా (హ్స్ శుష్క్లైెంచిన్న బక్కనిి 

బకస_పడిన్న కృశించిన; 'సన్నగిలిన ఎండి 

పోయిన 

వో స్ముక్ (అ.ఫు) మత్తు, కైఫు, ఒడలుమర 

చుట, మద్యము, మత్తుపదార్ధమా, మత్తు 

పానీయము, " 

సయు సుక్కంర్ (అ) చక్కెర మా! యు 
సుక్కరుల్. ఉఊహర్. (అ) సీమమందార 
౦౫) “నవువ 

బ్రాం! జ నక్ష క... ఇపవైన 
సంకుచిత మైన ముడుచుకవోయిన, బిగు 

ందిన చికు , వాలని 

యి! యు సకాత్ (అ. శ్రీ) స్మృతికప్పుట, 
అపస్మారమ్సు సొమ్ము శనోప, మరణవే 

న, మరణావస్త, ఆల యి! న 

మౌత్ (అ)మరణ కోష్టు (పాణోత్కి 

మణావన్థ, మరణ'వేదన్న మరణావస 



వ/9 రము 
చారాలు తప్తతనతనతనతతతారర వనాలను ాన్తువానాయానాటులనవనయనుుు | యు సుక్షా (హి) కుష్కెంచిన్స కృశించిన | త్రయ సుకూరీ (హె. శ్రీ) నట్టిసానిక, 
సంకుచిత మైన ,ముడతలుపడిన; ముడుచుక 
పోయిన, 'సన్నగిలిన 

రయి. సుకడ్నా. (హి కుష్కించుట, 
క శించుట, 'సంకుచిశతమగుట్ట ముడుచుక 

వోవుట, 'సన్నగిలుట, 

1 ఎఎ ము సకడ్ దాదా (హి.ఫ్ర) ముత్తాత, 

తాతళంగడ్కి ెత్తాత్స తాత తౌత, 
(యు సవా. (హి. క్రీ) శిత నేద్చట, 

"పొదనము, 

(గ్రోల సకన్ (అపు) నివసీంచువారు, ఉండు 

వార్కు ని వాసులు, (ఎంవ లక (టు) నివాస 

ము; గృహము, ఇల్లు ఇంటివారు కుటుం 

బమువారు, 

(యు నక్నా (హి) శక్షిగలిియుండుట. 

యు సిక్నా (హి) వేయింపబకుట, వేగుట, 

జు యు సక్నాత్ (అ) చూడు (ఎవ 
4441 $. 

సము సకనత్ (ఆ, త్ర్రై)ఆపుదల, నిలకడ, 

విరామమ్ము అచ్చుక లియక శేవలము హా 

ల్లుగాసేయుండుట, పొల్టుగలిగియుండుట. 

రససయమమయుటు సికంజపీన్ (పా) నిమ్మపండ్ల 

రనముగాని ఇతరపులుపునుగాని చక్కెర 

లోన్లో 'తేనెలోసో కలిపిచేసిన మధుర 

పదార్ధము మధ్యాన్హమ్హ చక్టైగపులుసు, 

"లేసెపులుసు, 

ం! యు సుక్ వార్ (హ్హ్ కోమలమ్ము. సుకు 

మారము సున్నితమెన;, సూక్ష్మ్ము మైనృమ్బ 

దు.వైెన, దుర్చలమైన- 

యి్రయు సుకూత్ (అంట) వకొనమ్లు. నిళ్ళ 

బ్రము; శాంతి నిమ్మళము విరామము, 

( సానిక, 

ర్స్రయు సుకూర (పౌ.(స్త్ట్ర్ర) మట్టికంచము, 

ఏ కాంతి 

చిన్న సౌొనిక్క చిన్నమూకుడు* 
చా జ మిక్ న కొ చచ్చారు ఇ ర సయ సవ్ లా (కాం) అవయవములు ము 

డుచుకొనుకు, సంహరించుకొనుట్న "సంకు 

చితమగుట, ముకుచుకొనిపోవుఓ, బిగుసు 

కపోవుటుం 

"నెమ్మతి, విరామమ్సు నిలుకడ్య ఆపుదల్ప 

అచ్చుక లియకుండుట , పొల్దుళలిగియుం 

డుట్క పొల్లతురము, 

హీ చేటు సుకూనత్ (అత్ర) శాంతి విరా 

మము నిమ్మళమ్యు వాసము, నివాసము 

వ నం. 
అఘము సీఖ్ (హీ.పు)గురు నాసక్రుగారిశిష్యుడు, 

సిక్కు జాతి వారు పాంచాల చేశీయుబు. 

యు సిక్కు (అపు) ముద్ర అచ్చు; అచ్చు 

మూస పోతమూస్వ గురుతు, చిహ్నము; 

నాశ్వెమ్ము (0 (జ్రల్పయు - బిశానా (ఉ) 
అధి కారముస్టాపించు టృ లోపరచుకొనుట, 

ఆధి కారము చెల్లించుట, తన నా ౭ిమఘుచెల్లిం 

చుటు, కాయ _ జాలీ (అ) కృతి 

వునా కైముః దియి రృ్పత్రమాయం - యొ 

వహాహేహీ (ఊఉ) రాజరూబ్యము, రాజు 

ముఖముగ ల'నొ త్రాము,ఆర్సి రూప్యము; ఇం 

శ్రీసురూపాయిి రట ఏ యగ్షమజ-దర్సన్ 
(వ) లక్ష్మీనారాయణ వెట్టు, విపుముంళ 

లివెట్లుు కేసరిచెట్లు 
లు? టు" 

యలు సుఖ్ (హి,వు) సుఖము సౌఖ్యము; వి 

శాంతి, సంతోపము, ఆ 
(షమ సుఖానా (హి) ఎండించుట్పుళుక్కిం 

పజేయుట్క ఎండగట్టుట,కృశింప చేయుట, 

ఎండ బెట్లుట. 
వ్ 

(౮ [్యము- 0 6్య్యయు సిఖభానా-సీఖ్లానా(హ్ి లి 



ప్రాన్స్ తీత్ర త్రి౦ లు 

మీంచుట్క "నేక్పకు, బుద్ధిజెప్పుట్స సుశకి [౬ సశా (హి స్వంక్క కావలసిన, బంధు 

తునిజేయుట. 

రై ఏథ్రము సుఖ్ దర్శన్ (హివు) ఒకఓ 

స.ధి*- (దరిరసము వెవిపోటునకు ఉపయో 

షెంతురు) 

రటలు సిఖర్ (హీ పు శిఖరమ్చువైభెానము, 

కొన్న కొస్య కొవడిబక్సాముల్పు కావడి 

వద్దం 

కము సఖీ(హి- శ్రీ) సఖి, చెలిక త్తే ఆడు 
-వేపముతోనుండు ఒక తెగపకీరులు. 

ఆకలా సుఖీ (పి) సుఖి సుఖముగనున్న 

వాక్కు సంతో పముశనున్న వాడు, 

ల్రసాపు శయ్రమాత్రము సఖ్యా- సఖ్యాసుం 

బుల్. (హి సంకుపాపెణమ్సు. తెల్లపా 

పూణిము, ఉల్లి పొపాణము- 

యి్యయు సశేత్ (హీ ఇరుకైన సంకుచిత 

మైన చిన్న సన్న కష్ట్రృమ్మా సంకటము, 

దర్శిదముః 

(పర్వము సకేత్నా (హా) బిగించుట్క బిగువు 
'జేయుట్స 'సంకుచితిముజేయుట్క 'సన్నగిం 

చుట, 

ర్ు-6 యు నకేర్నా - సుశేడ్నా (హ్, 

ముకుచుకొనుట్ట సంకుచితమగుట, 

'సశలా (హి.ప్పు ఖద్దముకత్సి; ఉక్త, 

లోభము 

భః ల 

రీలు సగ్ కుకసం 

క) కీలు వృతాజీ (పొవేటకుక్కం. 
ర యులకు - పిస్తాన్ పూ) చూడు 

శ స్ట ల శోభ ల్ 

ర అనుప్రదము, య ఈ 

కటి - అంగూర్ సియాకా (పా) నల్ల 

కామంచిపండ్డు* ద్య ఎవోను! అము 

య అంగూర్ సుర్ ఖ్ (పాఎజ్బకామంచిపండ్లు. 

(పా.ఫు) శునకమ్ము 

తధముగల, సోదరులైన్నఏకోదరు లైన, క్త 

కన. ద్యూ5, బంభువుడు చుట్టము, జ్లల్లరడుం- 

కీ [ము -ఖాయీ(హీ) సహోదరుడు, 

యఘు. యట్వు[యు సగావక్ - సగా 
వట్ (హి. మై) బంధుక్యమ్వుచుట్టవకముం 

య యము 'సగాయా (హి క్రీ) నిక్చిళాస్థరు, 

ప్రదానము, మానమమనుము= 

సరు = 1 రు స్యగా - సర్గా (హి సకల 

ము, అంతయు, 

ఆయ సగ్ రయి (హి. శ్రీ మధ్యాహ్న 
మప్వుడుపాడు నొకశ్రాాము... (బండి 

సరు స్వడ్ (హి-పు) కకటమ్ముబండి,చకణా 

కీర ్ర దమము. సుగందిపాల (హీ). సుకంధ 
పాలేరు గడ్డీసుగంధి గోపీమూలమాు, 

పాలచుక్కంద వేకు, 

(కు సఘా (పి) ధాన్యశాళ్: కుప్ప 
సరు సుఘడ్ (ప్రాపవీణకళల,చతురమెక, 

“నేర్చునల్జ పనితనముగల్న అందమెన, యో 

నరమెన్స పొంకమైన పశివ్నాడైన్స సుఘుటి 

తమైన్మ సులభమైన, సిద్ధమైన. నటు 

కీలీఖ _-శలాయీమహిి మంఛచినూ కీలు, 

ఇచ్చుక ములు, ముఖస్తతిం 

సీలు విల్ (అపు) కయకోగము, ఎండుకా 

వుష్టు క్షుయజ్వరము. 

క- ట్రీ సీల్-సిలా (హి. క్రీ) కిల,ళాయిి, 
సన్ని కల్గు, పన్చడీబండ్శ వ్ట్టు కాతిపల 

క "లేక బట్ట ఇకాపరాయి. [ర్త (లు =పెట్టా 

(హ్) నన్న్నెకల్లు ఘ౦ంజడా యి. 

న వలా (హి.ష్య) తే లము, ఆ౦-షము, శాలిన 

పంట వెన్ను లు(ఏరుకొనుటయు,,. యము 

-హార్. (హిి శిలాహారుడు, ఉంచవృక్తుడు, 



మొ నేలు 
పళ 

వి8ి]. లతే టు 

పరిగయేరుకొని బంతుకువాడు, 

యగును నేయయన్ను. కీ సలాజిత్ (పౌ. శ్రీ) 

-సిలాజీత్. (హింస్త్రీ). సిలాజిత్తు శిలా 
జతువు, కిలావుప్పుము, 

ఈ. సిలాహూ (ఆ.పు) శస్ర్రుము;ఆయుధము, 

ఉపకరణము. పనిముట్టు. ఏయు శైనీ - 

బంద్ (ప్రా కట్టాయితుడు, శస్రంధారి, 

గే దు గై టేఎ -ఖాన( పా అస్రై-గారము, 

శస్ర్రళాల, ఆయుధళాల, 

11 సలాఖ్ (హింఫు) శలాకమ్యు. ఇనుప 
పుడక లేక పుల్ల, 

ట్రై ము సీలారస్ (హి,పు ఏఐకుల_లతెలము 

చూడు యాలను 

యాజ్ మీ సలాసత్ (అత్ర) సౌలభ్యము) 

సుబోధము౫"నుండుట, సుసాధ్యముగా 

నుండుట థారాఖము; సులభము; మృదు 

త్వమ్సు సుళువు; తిన్నన; స్పష్టత, సాధా 

రణత్వము సామాన్యత, చులకన, 

ట్రా లేటు 'సలానిల్ (అక్ర) శృంఖలములు, 

గొలుసులు, సంకెలలు, 

అన కేల సలాతీన్ (అపు) చకివర్తుల్కు 
రాజులు, రాజవంశస్థులు.(ప్ర+వ | (ది) 

గ్రా సలామ్ (అ.పు) నత్కి వందనము నమ 

స్కాారము, ప్రణామము దండమ్సు జేజే 
రాంరాం, ఆశీర్వాదము, దీవెన, షేమము, 

పువ్ట్యంతముల్పు అభివాదనము్ము సెలవు, 

అంపకమ్ముదర్శునము. +ట్యు ఇరు ఉరు 

-పయాం - వైగామ్ (పా) పెండ్రీిపస్తా 

వమ్ము "వెండ్డిమాట్రలు, మాట్రముచ్చటలు. 

శర్వ (కీలు - అృలెకుమ్ (అ) స్వస్తి, 
మికుకుళభమగుగాక, నమ స్టైరమ్ము జేజేలు, 

యాయ బైన -శలబ్ (అ) నమస్కార 

వింయుడు, త! ర్ శ వీలు -కరౌయీ 
(ఊఉ) నాగవెల్లి కట్నము లేక అంపకాల 

కట్న్టముు సెంద్దికూతురు వెపునారిచ్చు 

రొక్క_ము, 

యిల కటి సలామత్. (అ) సుకక్షీతమ్కుు వేమ 
యుక్తము 'చేమముగ్యా సురక్షితముగా, 
సరిగ్గా బాగా. (తీ) సురతీతత్వమ్ము 

"క్షేమమ్మ మేలు, బాస కుశల ము, 

ఏ యాలి టలు -రవ్. (పా మితవ్యయు 

డు పోడిమిగలవాడ్డు, ని ర్వాహకు డు, 

యిం) యా -రవీ (ప్యా మితవ్య 

యము, పోడిమి, నిర్వాహము. 

కో 20 సలామత్తీ (అశ్ర్రీ) సుర క్షీతత్య 

ము క్షేమము: ఆరోగ్యము స్వస్థత, బాగు, 
-మేలు, కుళలము. శ దారా 2 కా 

జామ్ (ఊఉ) స్వస్పిచపహకము. ఆరోన్యచస. 

కము ఒకరి ఆరోగ్యమును గోరి పానము 
"జేయు ఛపుకము, 

తోలే సలామి(అ. ్ రీ) ఆభివందనము, వంద 
నము,'సష్టైాగము, అఫీవంద నాస్ధకము; కట్న 

ము కౌనుక; వాలు,వంపుదిగుడ్యు పిరంగులు 

మొ|| కాలర్బట; భట్రాజు బట్ట వంది, 

వందనమువేయువాడు. ( స్? (కో ను 

-ఉతార్చా (ఊఉ) అభినాదనముచేయుటు 

అఖివందనము జేయుట ,(తో పులుకాల్నుట 

సత్కారముచేయుట. (చంపుట, 

(బ్లు సులాజేనా. (హ్రీ పండ "పెట్టుట; 
(౮) సులానా (హ్రీ నిద్రపుచ్చుట్క పండ 

ఇెట్టుకు, చంపుట. 

(11 సిలానా (హి చల్లగాచేయుట, ఫొ) 
క్షీంచుట్కవల్లార్చుట్టు పా 'డెకట్టుట) కుట్టిం 
చుట, కుట్టునట్టు జేయుట. 

యో ను సిలాయిీా (హి. క్రీ) కుట్టుకూూలి, 

కుట్టు కుట్టుట, కుట్టుపని; ధాన్య పుపురుగు, 



[ గ్ 

యాలో 'సలాయా (హిమ త) సలాక్ష ౩, దబ్బ గఎటమాన సు సుఐభ్యెన, 'సొమాన్య మైన, 

నము; పుల్చ, పుడక కదురు, కండెపుల్ల, తిన్ననిం 

టలు సలజ్ (ఆఫు) అభావమ్శుహరణము, 

లేకుండ జేయుట, తోసీవేయుట, ఒడి 

యుట్క తీసీకొానుట్స నిశ పేధమ్ము గంపహాణ 

ము, అపహరణము, ఆకష్ట ణమ్ము ఆాగుకొ 

నుట. 

ళ్ళేయు సీల్పట్ (హీ) నునుపైళ, నున్నన్సి 
సమమైన, చద్నునెన, చదరమెస్త ససాట 

మైన మాసీన్న వెరగిన, అతురములు లేక 

గితలుమాసీపోయిన; గడ్డి, 

యే సులట్నా (హి) సరిపడ జేయు ట, 
సమాధానము శవేసీకొనుటు, తీర్చుకొనుట్ర, 

అనుచవించుట, కడ తేర్చుట్స తీ కమానము 

వేసీకొనుటు. 

యంద్లాల 
చె్టు, పొన్న చెట్టు 

(1 (శ్రయిటి సుల్రూనా (హీ) చిక్కుతీయు 

ట విడదీయుట్క విష్పుట, తీర్చుట, పరి 

ప్క్కారముచేయుట,) తీరువూనముచేయుటు; 

వివరించుట, పిశదపరచుట, 'సంశయము 

తీర్చుట, సులథభముచేయుట. 

10 -ం (శమయ సుల్రూవ్ - వా (హి,పు) 

చిక్కుతీయుట, వివరణము, విశవకరణము, 

తీరుమానము, పరిహ్కైరమ్సు తీర్చు. 

(యు. సులర్న్య్నూ (హి చిక్కువీడుట, 
వీడుట తీరుట;, తీరుమూనముగుట, పరి స్టా 

రమగుట, విశమగుట, సులభమగుట 

సుల్తానవంప (హా) పున్నాగ 

గ సల్ఖ్ (అ.పు) చాంద్యి మానమా'ససము 

యొక్క_ కడపటి దినము; పేక తోలు్యు 

పాముకుసము. 

గ్రైజా సల్ఫ్ (ఆ) సమవైన, మృదుమైను 

మనుట, దురదపుట్టుట, పాొకినట్టుండుట, 
పాసక్రుట్ట, ల 

ఆయత లేటటి. సల్్సలానాట్ (హి. శ్రీ) 

గులగుల: దురద, పాకినట్టుండుట, జిల 

జిలమనుట. 

స్తు సీల్ సీల (అంఫు) గొలుస్తు సంకెల; 

వరుస, చారు, మాల్య పంక్షి?  పరంపర్త 

కఏమము, 'సగణ్మి వయిసమ్ము పద్దతి, తీరు 

శేడ్సి రీతి వంశము కులము వంశవృతు. 

ము వంశావళి, వంశచరిత. | లయలు 

-వార్. (పొ) కంళుమైన,వరుసగానున్న 
'తెంపులేన్తి వయినమైన, 

అయా సుల్తాన్. (ఆపు) చకివర్తి; గాజా, 

రాశకుమూరుడుం 

ల టు సుల్తాన (ఆ.(్రీ 

రాశకుమా్తైః 

యో (8ీటా సుల్తానీ (అ) రాజకీయమెను 

మసి. సల్తనత్. (అంత్ర్రి 
దొరతనమ్ము ప్రభుత్వము, ఆం జరికముం 

(హ్) నెమ్మతి,. నిమ్మళమ్ము స్టీర ము 

తు ఉప్రంస్తు యడల -జంహూరీ (ఆ) 
ప్రజాప్రభుత్వము చూడు క ంపళంసా 

యను. కదని మయనీడ.ల -ఎ 

షఖ్ సీ (అ) రాజప్ర)భుక్వము ఏకశ్రాజా 

ధిపత్యేము= 

నా. చకవ వర్పిని,రాజ్సి 

అమీ సల్ (అ) గత్రమ్ము జరిగిన కడచిన; 
పూర్వపు "వెొందట్సి మునుపట్వి ఫూ ర్వ 

"కాలమ్యుగత్ కెలము; ఫూర్వికులు, పెద్దలు, 

అజాత 

టనీలు సులఫ్ (ఊ,ప్రు వెచ్చమ్సు చిల్లర 
'సామగ్శి వస్తువులు 



అము త్రితె లలు 
వంటా. అం లలల. నా 

యము సులొక్ (ల పు) దగ్దు కాసము, (౫ ల లా (హి. క్ర్ర్రీకుట్టికూలి.. 

లస ఎ (మటు సుల్ఫా - సుల్ఫ (ఫైంపు) 
గుడ్భడిని పెంకబిళ్ల-వేయక ఉత్తపా-గాకు 

వేసితా9గుట, ఉత్తపా-గాకు లేక పొగాకు 

ఉండలు (వేసి తాాణుటు), రా (షి 
-కంన్చై (ఈ) ఛస్మముచేయుటు పొడు 

వేయుట, కొల్ల నెప్టాట, నాశమువేయుకుం 

వామే సలఫ్ వీ (ఉక్త) పి కా 
సాతంమ్ము కాళ్ళు వేతులు 

పల్లము. _ 

యు సలా (అప్రుహిరము మాల 

దారము నూలు; వరుస బారు 

పర౦పర; అంటకుట్టుట. 

ప 

ఆ 

వ్ర పంక్షి, 

శం. సుబ్రానా (హీ) అంట పెట్టుకు ,రగుల 

"పెట్టుట, రాబేవెట్టుట, మంట వెట్టుట, 

ముట్టించుట్స వెలిగించుట; (పేశేపించు! 

ఫురికొల్పుటు క్ర 

రు 

రు సులగ్వ్న్న్నా (హా అంటుకొనుట , శ్రాజూ 

ఠం, మండుట్ట రగులుఖకు, 

కొనుట, 

ఆలు సజ్మ (అ.ఫు) కేమమ్ముసుగత్నీకత్వము, 

'సలమ్/ పెట్టుబడి ;సహాయబుణ ము, కొను 

గోల్నుకైనుందు వెలనిచ్చుట(సంచకరువును) 

(జ్ సల్మా (హిపు) బంగారు చేక వెండి 

సరిగతీన, (పొడుచుట. 

యు సల్నాా [హి కూటుపకుట, గుచ్చుట, 
పు స్ల్నా (స్స్ కుట్టబడుట . 

పయి సల్లూ(హి. ఫు) చెప్పులుకుట్టుతో లువారు, 

లా సల్వానా (హి) తూటువేయించుట, 

చిల్లిపొడిపించుట్క తొలికొట్టించుట. 

01 ఎఎ సీల్వానా (హ్రి కుట్రించుట. 
టో ఫలు సల్వాయి (హి.టక్ర్రీ) చిల్లులు 

వేసిన లేక తొలులుకొట్టినకూలి. 

“వలుగుతటు క ముట్లు 
వ్ 

నూడు త్రీ మున 

యల సోత్రీ (హింవు ఆశ్వ కాస్త్ర 
జ్జును, పక మ నం. 

యె సిల్వట్ (హి . శ్రీ )ముడుత ,మడత, 

అవి 'సులూక్ య. ప్ర యాణ ము; 

తోవ మాష్తము; పద్ధత్కి దీప్తి "తెరగ, 

వోనమ్ము నడవడిక ఉపకారము మేలు, 
సహాయము క్పేేము స్నేహము చెలిమి; 

ఆదళము; ఫబ9న గాం దేక్షా సం టిడి యు 

వ రహ్ని (ఊఉ) కలిసిమెలిసి యుండుట 

కాడియుండుట, చెలిమి*?లిగి యుండుట, 

'స్నేపహాముతో నుండుట, 

(యి సలోనా (హి సలవణన్సు ఉప్పు 

కారముళల, ఉఆప్పని;ి లావణ్య మైన, అంద 

"మైన, 

అ్రవ్ర్రయీలు లా సలూనో _ సలూనోన్ 
(హ్, త్ర) దాకిపున్నను, శావణపౌ్టి ము, 

కంల సలోనీ (హీ చూడు ర్వ, 

జైలు గల్పజ్ -సలీజ్ (హి ట్ర) 

సాలు భార్య) చావమగదిభార్య, 

తన్. (హి. త్ర్రీ ఇెట్టుబోదె, మోటు, 

-వెంట్టు; పలక్క చెక్కా బల్ల కత్తులు మొ॥ 

నూర సాన కేరుళ్లు (1ధాన్యమ్సు, 

గ్రహా సలీస్ (ఆ) వృుద్నువెన్న సమమైన 

సరియైన, సులభమైన, స్పష్టమైన సాధా 

టే 

న! 

గణిమైన, ఛా౦ ళ మైన, సుబోధయమైన, సు 
సాధ్య మైన. 

య్వాయు సలీక (అవు) స్వభావము, వర్తనము. 
యోగ్యత సభ్యత, మర్యాదలు, వాతు 

ర్యము, నాగరికత, ప9వీణత : చేర్పు, పద్ధతి, 

తెలివి, వివేకమ్ము తారతమ్య జ్ఞాన ము; 

టల ఆ! ఏ ఆకల - చార్ - మంద్ 



గ్రహయి 
(పా సభ్యుడు, యోస్యడు, వి చేకి. 
గ్రయైశి వ్వసి -ఏ,మజ్లిస్(అ)సభ్యక, 
మర్వాదలు 'సఫెామఠ్యాదలు. 

ఉహల సలీమ్ (ఆ) అన్యూవమ్సు ఆఖండము, 

లోపరహితమెన, సంవూర్షమ్ము సాంతము, 

అంత, 'సరియైన, నిండ 

చెడని, 

'మైక, పుష్టభల, కాంత మెన, 

ం "సమ్మతిోల, గం 

మ ఆరోన్వమూ ల దిట్ట 
నిలో 

లము 
-ఉత్ తబల (ఆఅ) శాంత నాట 

నంకీకస స్వఫావమునల, 

(6 తను సులేహన్ ఫు) యూమదలనరాజుల 

లోనాకరిచేష్కు ఒక 

జ్ఞాని పేరు. 

సుమ్ (పాంపు) ట్టు వొరజ్కి టల 
-లేనా (ఉ) గుజ్ఞుముకడబడుటలేకపడుట. 

గ్ర నమ్ (హి*పు)కాలమ్ముసమయము, లయ. 

న్ “బప పేసు, జక 
మి 

గా నమ్ (అవు) వికుమ్చ్ముఇాత ము, వ 

_ఉఊల్ ఫార్ఆ)స ౦కు వొ-ప్రూంము, ఎలువ 

"పొష్టాబ్రము. 

ఎటు. సమా (పా,పు) కాలము, సమయము, 

అనుకూలము లయ సమతాళమ్సు బుతు 

వు, వర్తమానము, పద్ధతి, 
క్రీప్తి ఆంచము. పొంకము; 

- కి వనము సమము, సంవత 

సతి, రీతి .వెఖరి; 
ఛం 

/ గ కాలము. మొ 

“మ్య పినోదమ్సు 

(క్రీడ ఆలంకారను, పిజేపము, (వొ బల్య 

ము, (అ) ఆకాళమ్ము మిన్ను ఎత్తు. 

యు (లు సమాత్ న. గుమ్తు,చిహ్నాము. 

యాన్లా కంట సమా౭ిత్ (ఆఅ్రీ ) స్తోత్రము, 

పొగడ్త. 

యమ[0.ఐ సమాహత్ (అ్ర్ర్ర) దాన ము; 

చాత ఫ్వ్వ$ము: 72 "డార్యము. 

యెఏ (ఎ సమాధ్ (హి.్ర్రీ) సనూధిః 

నెరీక్షీ అమతదటా 

తిం సీవాజ్ (ఆప్ట) పం కవ 

వాలను 

ద్ సమాళి (అంప (శ్రవణము, వినికి 

“గాయనమ్ము ఆట పాటల్సు నిమస్నత్క పర 

వళత్వము, 

యి (టు 'సమాఆత్ (అ, గ్ర) (శ్రవణేందై 

యము, (శ్రవణమ్మువినికి, (ట్రయి. (02 
_ కర్నా (ఊఉ) ఆలంకించుట్క వినుట, 

కరషయ౩ఇటుకు, పవిహవాస విమర్శవ్వ 

విహారము 

(వ్యా) నిపాశనము, సాయయికము, 

ట్రా సమా. (పా.పఫు)ఆకాశము, ఆకసము, 

(హ్) బుతువ్ఫు కాలమ్ము వత్స్యాము, 
లో రి 
0 (ఎ సమానా (హీ) పట్టుట్క ఇముడుట, 

నిండుట, సరకిపోవుట్క సావరనుగుట,ఇప్వ 
ల్ 6 

మగుట, నప పకుట. 

కు (౧ సమావీ (అ) ఆకెశనంబంధయమైన! 

దెవ్య మైన, ఆధిదైెవిక మొన, ఆ-చింతిత మైన, 

రుం [2 
లీ (౫ సదౌయీ (హి. శ్రీ) అవకాళము, 

చోటు, ఎడము, సలమ్యుకొల, పటునంత 
0 ఫ్ “ఫై క డు ఫి 

పరిమాణము ఓర్చు సహనము, (త్రాణ, 

ఆవుమ్దు ఆలవ్సు, అలక, 

టం సుంవా (హి,ప్పు) తుపాకిసలాక్క తు 

పాకచువన్వ, గట్టున కాడ, గట్టనస 'లాకం 

గవులు! న(సీకుత్ (ఆ. క్రీ) తెకవు వాట, 

నాగ్గమ్యు తబ్బు సం. వైపు. ది 
ట్రై! యాతు -ఉఊర్స్రాస్ (ఆ) తలత 
ట్టు మ ఉస్పము ట్తైఆఘీలు 

+ ఎనీ! _ఆల్్కదమ్ (అ) [కింది తప్పు 



ఖానా 
టట న ఏ్రిర్ 

నీచమ్ము అథో బిందువు అధము 

టు సీమట్. (హి. క్రీ) సంకోచము 

ముడుగుకొనుట్క పేముట, ఫఘనీఖెవము, 

(0దయలటు -జానా (ఊఉ) చూడు 

లు (వళి, 

ప్రమ సిమ్టన్ (హి. నీ, )ముడత్స మడక, 

(మల సీమట్నా (పి) సంకువితమగుట్కము 

డుగుకొనుక్కు వక్కు_టు, తగ్దట, కూడు 

కొనుట ఒకటిగానగుట్ట చేరుకొనుట+ 

గాటు సమక (పాం్ర్ర) గ్రహణము స 
. హాణశక్సి తెలిల్పిబుస్ధిజ్ఞానము, ఆలోవన్క 

ఊహా, ఫావము, వివేకము తలంపు; అఖి 

ప్రాయము. 0? యమరా - ఆనా (హ్) 

బుద్ధితే లియుట; కెలివివచ్చుట లేక పుట్టుట* 

లాల యర _బోక్ (హి) ఊహ 

పోపహాల్కు సమితుణము బోధ; తెలిపి 

ఎరుక = ఏత యమశిలు _చార్ (ఊఉ) బుద్ధి 

మంతుడు, ెలివగలవాడు, వివేకి" 

(0(స్రమమిరూ సహరూనా(హీ) తెలియ జెప్పుట, 

బోధించుకు; విశదపరచుట్క వివరించుట, 

బుద్ధిచెప్పుట్కుఎరుక చెయా, సమాధానము 

చెప్పుట 

తు సమర్వ్య్న్యూ (హీ) (గ్రహించుట, తె 

లియుట; ఎరుగుటు; జాగతపడుట:ఆలో 

చించుట్క లత్యుపెట్టుటః వినుట; ఒప్పు 

కొనుట సమాధానపడుట్య అనుకొగుక్కు 

తలంచుట; నేర్చుకొనుట, ఊపహించుట, 

భావించుట్టు తీర్చుకొనుటు, మారుగొనుట, 

(పతీకారమేయుట , దండన జేయుట 

శీతమీంచుటు కొట్టుట. 

(ర్ర్యయుంు సమ్రనో తౌ (హి.పు) సమ
ాధా 

నపడుట్క సమాధానము. 

లో పళమొరాా సమ్రనోతీ (హి శ్రీ) 
సమా 

వ్య 

ధానముజేయుట; సమాధానము 

ఏ లూ సుమ్దుమ్ (పొ, మిక్కిలిబలిసిన 

(్రది చరి సమ్ధన్ (హీ. శ్రీ )వియ్యపురాలు, 

సంబంధనము, (కడు, 

లెటరు సమ్ధీ (హీ)వియ్యంకుల్కు వియ్యం 

(0 (ల్యమి ఏఖు సమధియా నౌ (హి,పు వియ్యా 

ల వారియిల్లు* 

సింసి, (ఆ,పు) తిలలు, నువ్వులు 

గై సమల (అపు) (శ్రవణము; చెప్పి క గ్లము- 

య 1 మ "అ -ఖరాపీ.పా) తీలవీక 

నకాయ్య్మ వదరుడు, వ్యద్థ్మ్యప్రసంగము= 

ఏటి! ట్రా నముల్ ఫార్ (అ) ఉల్లిపాహా 

ణము. 

(రారో సమన్- (ఇం,పు) పిలువు; అకారణప 

(తిక: పిలుపు-ఏీట్సి ఆకారణము= 

పువ్వుళ్ల - ఏ! యశో -అంచామ్-బర్ 

(పొ వూబోడిః పువ్వారుబోణి, సుందర 

మెన, కోమలబేహ ముల ,లావణ్యముగల;
 

ఆందమైన. 

తసి సమంద్ (పొ,పు) జాతిగుజ్జము, బా 

చామువ'స్నెగల గుజ్జము, గుజ్జము* 

యేటి. సముందర్. (పొ,పు) సముద్రము, 

లట ఏటరా-ఫల్ (హి సమ్ముదఫలము, 

సమఃద్రవాల, యు చుసేంటారూగ్ 

ది జో ఎద, న్య 

న స ల 
నూఖ్ (హి, త్రాగుబోతు, ఒకఓప.ధియు 

ను ఏ (భ్ర సీంటా ఖర్. (హి సంకు 

పౌషపాణము; బట్టి ఎయు టరు చు 

లకీ ్రల జు అర్తీలు _ కాపాొత్ - పతా 

సూప్ -నూఖ్ (హి) సముదపాల,; పొల 

సమద 

ఎ 



ట్ర చేసేరరు 886 ఏయే 

శ్ బాసర సమందర్ (అ.ప్ర అన్నియమూపహకము, 

నిప్పులో పుట్టి "ఇరుగు ఒకఎలుకచంటి జం 

తుష్టః 

క్ర పరల 'సముందరీ (పొ) 'సము(ద్రియము. 

సాము[దికము సొము[ద్రమ్మ సముద్రసం॥ 
ట్ట లా 'సమూవా (పొ) సమ్మగము, సాం 

త్రము 

పరో సమ్మూూర్ (ఆపు నక్కవంటి ఒక 

మృధ్నువైన 'వెర్మన కలులజంతువు లేకదా 

నితోలు, 

యూ పరణ సమోస(సాంవు) కరిజెల్తుమాంసపు 
కరిజె ముమాూ్యూలయా కాళముగలది. 

+ ఎరజసుమూమ్ (అశ్ర్రీ) విపువాయువు, 

వడ-గాలి. (యుట, కలుపుట, 

(ఏఐ సమోనా (హి) వేడినీళ్లు సొట్లుచే 

యా సమా (ఆపు) శీరిటికాడు, ఒకనిే 

రుగలమరియొకడు, పేరిటివాడు. 

యర్టుసాలు సమేత్ (హ్స్ సమేతమ్శా సహిత 

ము సహా, కూడ, తో, 

ఆలం సమేట్ (హ్. శ్రీ) సంకోచము, 

ముడుగుకొనుట,; బద్ధకాపుధము, కట్టు 

మ౦ద్ను నీశ్లైడినవారికి యోనివ్రూర్వస్థితి 

కివచ్చుట్నకై యిచ్చుమందు. 

(స్షాంజి సమేట్నా (హీ) చేరదీయుట, కూ 
డవీయుట్క చేర్చుట్స జవమట. (పోగుబే 

యుట్స్ట కూడదీయుట, దన్హరకుతీయుట, 

ముడుచుట; బిగించుట్క ముగించుట్క దస్ష 

రకుతీయుట్క ముడుచుట్స ముగించుట, 
కట్టిపెట్టుట, సమాప్తి జేయుట. 

(సర సమీన్ (అ) కొవ్వు: చముమం 

లా సన్ (అ.పు సంవత్సర ము,ఏడు, కకము, 

వూ సీన్స్ (ఆ-ప్రుఏడు: వయసు; ఆయుస్సు, 

పోయే యయ క్రి రజాపబు 

లూగ్ _బులూగత్ _.తమిజ్ (ఆ) తారుణ్య 

మ్రు వయ సుబుద్ధి తెలియువయ స్కుజ్ఞూనదళ. 

కా _రసీదక్ -వయసుమోరిస్క 
ముసలి. 

-కేవీంజ్ (హి జనుపపిళ్తులంం 
లూ నీన్ (హి, త్రం) మర్మమ్ము(ధ్వని) జివ్వు 

(చప్పుడు తంగ త్వరగ వేగ ము నా 

లో “య్ 

బమ్మెకపోవుట్ట ఉచ్చవొనుట, రాపడుటం 

టా సున్ (హ్రీ మూర్చిల్లి న; నతి తప్పిన 

తిమ్మిరిపట్టిన చచ్చిపోయిన; (అఆవయవమృ్ము] 

జడమైస్త స్టంభించిన; నిశ్చలమైన నిశ్శబ్ద 

మెన, కదలని మెదలన్సి జిల్హుమనిన, గడ్డి 

పడిన, (అద్దము) ఈోతో - ప (హ్ 

(హీ) తిమురువాతము పమవాతము, 
(సు రో సున -సు న్నా(హి.పు) సున్న 

బిందువు 

క నా సనా-సనామక్కీ - సౌనా 

ముఖీ (అక్ర) సునాముఖి "నేలతంగేడు. 

(ఎ సున్నా(హీివినుటు, ఆలకించు ట, లక్యు 

"పెట్టుట? అవధరించుటు, చెవిని పెట్టుకు, 

(శద్ద పెట్టుట. టర చయుల్ర! 6 _ అన్ 

సునొకళ్నాా (హీ) పెడచెవివెట్టుట, విని 

యుపెననట్లుండుట. 

టు సన్నాటా (హి.ప్ర్రు అల్లకల్లోలము, 

సము దముయొక్క లేక "గాలియొ కృ 

గస్తనమ్సు (ప్రబలము,రుమి, రయుంకారము, 

గొప్పధ్యుని భయంకరధ్వనిి బమ్మెషజేద్చు 

అచ్చెరువ్వుది గ సముభయము,భత్సి బుగులు, 

మాటమణుగుట, నిళ్ళబ్దము. 

శ [య సునార్ (హి,పు,) స్వర్షకారుడు, అగస 



య (యు 9ిర7 యయ 
లివాడ్డు కమసాలివాడు (మసాలీది. 

ట్ర) (యు సునార్నీ(హి. క్రీ) అగసాలిది,క 
కు (సు సునారీ (హీ.లక్ర్టీ) కమసొల పని 

అగసాలపని 

6 సినాన్ (పా. క్రీ) చాణము "వెు॥ 

వాని మొన్న కొన పాలి, ఈక్సై బల్లైము. 
ఏమి సునానా (హీ) న్స పించుట్ట ఒజ్చి 

వెప్పుటు చెప్పుట్కు అనుట, తెలియవెప్పుట. 

ఆపద వేటు సనాయెహిందీ (పౌ) నేల 
తంగేడు. 

ల (యు సునాయీ (హిం్యస్ర్రీ) వినికి,తీక్పు; 
ప) వేశము, విచారణ, న్యాయమ్ము మొర 

ఆలకించుట, 

ట్రసాహా సుంబుల్ (అపు, జటామాంసీచెట్టు; 

ఒకగడ్డి, ఒకపున్నుము. ల్లాల్లుడు | టలు 

య 0యిీ! _ఉక్ తీబ్.ఉల్ఆసాఫీర్ 
(అ)చూడు ఫ్యెద్లూ ట్ల అనుపదమ్చుు ను 
శ్ (ఖ్ర -ఖార్. (ఉఆ)సంకుపాసాణము. 

బేహాసేు సుంబుల (అ.బ్బ) వెన్ను, కంక్సి గో 
ధుమకంక్సి కన్యరాశి, 

ద ప్రయాసలు సంబోస్యపా-ప్రుచూడు గ ప్రారాలా 

అసు సుంబ (పావు) పిడి సాన (బర్మా; 

తోపు తేక పిళంగలో మందు గట్టించు 

నట్టనదండము గట్టన రోకలి; ఆకురాయి. 

టి) (ట్రయి సంభాలూ (హి.పు) వావిలిఇెట్టు 
'లెల్లవావిలీచెట్టు. 

(ము సంభాల్నా (హీ సంభాళించుట, 

పడిపోకుండనిలుపుట్క ఆపుట, ఆధారమి 

చ్చుటః పట్టుకొనుట్క బలపరచుట్క భ్లరిం 

చుట్క ఆశ్రృయమిచ్చుట్స సహాయము జే 

యుట, తోడ్పడుట, పోషించుట్క కాపా 

డుట్స సంరమీంచుట్క జాగిత చేయుట, | టైటు సంత్ (హి.వు) నత్చు 
ఆ*పట్టుకు, పడనివ (కనో వు, చెడనివ్వక 

పొవ్చుట, నిర్వాహముేయుట్ట "నెరవేర్చు 

4; ఎత్తిపో్టైట్స  పదిలపరచుటు యధా 

ఫూర్వమూగావేయుట్ట మునుపటివలె నుం 

చుమీ, యధాపం) కారముచేయుట్రి; న్ా 

రించుట్స పరీకీంచుట, పరిశీలించుట, శో 
ధించుట్ట ఉపచారము వేయుట్ట ఉపశ 

మింప చేయుట స్వాధీన పరచుకొనుట, 

చేతికితీసుకొనుట్ట పోడిమిగా నుంచుట, 

ఆఅలవిచేసీకొనుట, లోపరచుకొనుట్టు ము 

డుచుకొనుట, పవరించుట్క స్టిరపరచుట, 

ఆయత్తేపరచుట, ఉన్ముఖముచేయుట. 

ప (ట్రూసు సంభాలూ (హ్) లెల్లవావిలిచెళ్టా 

వావిలి చెస్తు, 

(సత్రాలు. సంభల్నా (హింపు) సంబళించు 
తట యధాఫపూర్వముగానగుట్ట ఎప్పటివలె 

నగుట్ట పడకుండనిలుచుట, ఆగుట్కదిటవు 

గానుండుటు, స్రిరపడుట, నిలుచుట, తెలివి 

నొందుటు జానంతపడుట,పదిలపడుట్క వ 

క్రపడుట్మ మెలకువపడుట్ట ఉఆ పశమించుటః 

ఆరోగ్యమగుట, తేజరిల్టుటుచాగుపడుట్యు 

“తెప్పకిలుట్స కళవచ్చుట, 'తెలివివచ్చుట, 

పునరుద్ధారితి మగుట, వక్కపడుట్కసరిగా 

నగుట్ట దిద్దుపాటగుట్క విశా9ంతికొనుట, 

అలనట తీర్చుకొనుట్క స్వాధీనమగుట, 

ఆలవియగుట అఆరప్రుట, నిర్వాహమగుట్క 

“నెరవేరుట, అఆధారమగుట్క వహించుట్క 

సెద్ధమగుట, ఆయిత్తనుగుట, ఉన్ముఖమ 

గుట, ప్రయత్న పడుట, 

(సాలు అ లే పర్టాటు 'సంపోలా-నంవోలియా 

(హింవు) పామ పళ్ల, చిన్ని పొము, 

చపల సంపీరా (హి.ఫ్రుు పాములవాడు. 

రుషుడ్కు సాధు 

వ్రు మంచివాడు. 



యసేీలు ఏఏ 

యస్ సున్నత్ర్ (అక్ర) పంథము, మార్ద 
మ్సు పద్దత్కి తెరగస్క నీత్తి వర్శృనమ్ము సాం 

ఢా క వూరి ి 

ప్ర)దాయమ్ము ఆభారమా, మహమ్మవీయ 

మతాఖభాదము ,చర్మసంస్టారము, ముందోలు 

కోత (న న్నత్కి, (అను పషదము* 

(టు సంతా (హి,ఫ్రు) చూదు | సరో | 

యూ సంత (ఇంపు) పరిచారకుడ్సు 

ప్రహరీ కాడ్కు కావలివాడు, తలారివాడు. 
భు 

ఉళి శ 

|. సింతీ (హీ.పు) ప్రతినిధి మారుగా, 

పత్యామ మూ 

కా నుంటీ (హి. శ్రి కొమ్మ, "రెబ్బ, 

చువ్వ, మె-ళ్ళై బరి%ు కోల "రెమ్మ. 

సి. సంజ్ (పా తూచువాడుసరిజూాచు 

వాడు (వృత్తియందుు,. 
త్స అాజట క్ 

శ సో న ం ర్తి నూ డాం 

అనే పేలు సంజాబ్ (పా, శ్ర్రై) అడవిపిల్లి. 

శ్రే) అంచ్చు 
పచర్చునివ నైలు 

అత (మము సంజా భ్ (పొ, 

నోటు తెలుపుఎరుపు లేక 

క లిసియున్నగుజ్జము, 

టో (మస సంజాఫ్ఫీ (సొ)అంచు అేక నోటు 

క్రుట్టిళఎయపు పసుపువన్నెలుగల (గుజ్జము) 

(మహతీ దై -గంజా(ట)నడ్ నెత్తిన 
మాత9ము వెంకు)కలుగల బక్రకతలనాడు. 

ణో న స సంజ్ 'సబోయ తరిషిస 

సనం, 

య్యమమెటు సంవ్లోగ్ (హీి.ఫు సంయోగముః 

మను సంచోగీ (హీ. శ్రీ) శఅండుపకు 

లుండునట్టువేసినప ౦దరమ్ము కుటుంబముణల 

వోగి (ఓ 

నటుసంచో నా(హి) వడ్డించుట,అమచ్చు 

ణ్ సంక్లూ (హ్) మూడవ సంళౌన 

'ములొ కూడవబిడ్డ. 

సంతోఖ్ (హి.ఫు) సంతోవము శ 

పు 

లో ఎచమంు సంజీదగ్ (పా, స్రై)-ంఫీరత; 

గాంఫీర్యము గౌరవము, 1 

క చగ్యమొసేలు సంజీద (పొ) తూచిన, కుళలిక 

మెన్య గంభీళయమైన్న ఘః మైశ, న! 

గల, ఫారమైన, నొప్పు, సరససన్నఫెవము 
య 

షె న ధ్ ౫ల్వ అనుభఖవముగల్హ ఆకళకన్తు పిచేకము 

గుల, 'సరిమయైన యమో) 'వమైనం 

వులు సనద్ (అక్ర ఆనుడు,దిండు, ఆధా 

రము, ఆశ్రయము, ఊత, సమ్మకమ్ము నిద 

రృునమ్సు (ప్రమాణము, ఉపమానము, సౌం 

(పదాయికమ్స దృష్టాంతము ఉదావార 
అవన సప జ ణమ్వు యూగ్యతాష(త్రిక, (పమాఖష్మత్రిక, 

నిదర్శనష్మతిక , ఆధి కారష్మత్రము; ప(త్రము, 

(త సెలవుచీట్కి సౌక్ష్యుప్యత్రము: దాన 

(తే ము ;అొజ్ఞ్జాషతిక్కృళాసన ము భూన వ్ర్మెన / 

విళ్వసనీయమెన్స నమ్మదగిన, 

[త 

రీ 

త్ర లా సిన్ చాన్ (సాం శ్ర కం డాగలి, పట 

డక మ్మరిపనిచే యు ఇనుషగూటము, 

తో సే ఉయ్. సుందర్ తాయా (హి. క్రీ) 

ఫాందక్యము, ఆందము. 

హర మాం చేయ సందోలే కాగుడ్ (హి) కత 

చ్రెల్లము, సన ర ఏ చమేు- చ్తేడ్. (హి 

ఈతే చెట్టు 

0వ షో సిందూక్ (పా శ్ర) సిందూరము, 

(౧ (ఏవం సంధారా (హింపు) (కావణపట్టి 

'లేకకట్నము. "| 

ఆదెచని సండ్ట్లీ (హి. స్కై). నిచ్చెనపీట్క 

(చినికి నాలుగు వెఫులనుండింయు ఎక్ట్రు టకు 

'మెట్లుండును. ఎ 

ఖా. సింధ్ (హి) సాంటి. 

యను సండ్ ఆ సండా (హి్రిిబలివ్య 

మై న, బలముగల, బలిసిన, లా_వెనకండ 

కావరముగల. | చేపల! సటముత | వము 





అకు 

(శాళ్ల పొడిచిచంపుట్క రాళ్టురువ్వి చం 

ఫుటు జ్ అపు _సుర్మ (పాసా 

590 

లు సంగమ్ (హి.ప్రు) సంగమమ్ముకూడిక 

నిదులు కలిసిసచోటు, 

వీరమ్సు తుళ్ణమ్సు కాటుకరాయి. అనపు కూ సున్ గున్ [హ్యిాక్తీగ రవాస్యము, 
యది (6 - మా హీ (పా) చేప(తలలోని) 

రాయి. | 0 యమము -ఎ,మసాన(పా) 
మూత్రకృ దృమ్సు అశ్మరోగ మా, అహము 

వో _-ఎ,మర్ మర్ ( పా) చలువరాయి, 

బలపపు రెయి. గ్రాహక ముల 

మిక్నాతీస్ (పొ నూదంటు రాయి, 

ీకై పా అకు -వమూసా (పా) నల్ల 
రాయి.య్లట్లు అము -వ్యెయమ్జ్ (పా) 

ఒకవిధమైన పప్పేద్రాయి. (తెలుపు మారి 

యున్నది, 

అకు సంగ్ (హి) తోడు, సహ కూడ, 
కలిసి సంగమ్ము సహవాసస్సు సంగతి. 

ల్ల యము సంగసబోయ (పా) తరిగిన 
ఎెట్టు, తం కెపు చెట్టు. 

టట్ ఆమ సంగ్ కుప్పీ-కూపీ(హి 
పీసంగి చెట్టు ఊటి చెట్టుతక్య్క_లపు బెట్టు, 

పేశనికి చెట్టు. 

కో షు సంగాతీ(హి-పుజెలికాడు, తోటి 
వాడు 'సవావాసి, 

శ్ షు సింగార్ (హి.వు) శృంగ"రము, సిం 

-గారము్కు అలంకారము, ల. తు సు 

_దాన్. (హి) ఆడువారి బొట్టుపెళ్తై 

గ్ర ్టె షు సింార్నా (హి శృం-గారించుట్క 

అలంకరంచుట్స సీంగారించుటు.. (గడ్డ, 

1వ షు సింగాడా (హి.పు) పందిగడ్డ,పరిక 

యమము సంగత్. (హిం. సంగత్కి సహ 
వాసము, గోస్ట్రి ఇెలిమ్బిజేట్రు: సమాజము, 

క యులు సంగ్ తర (హా-పు) తియ్యా నారింజ 

సండు, కవములాఫలము, 

గుట్టు) భావము జూడ్చ పోబడి, సూచన 

దలు స్ంఫ్ (హి.పు సింయయామ్యు. సింగము. 

న్డ్ ్ట్రి (స్ు సంఘార్నా (హి) 'సంవారించుట , 

నాఫళముచేయుట. 
భధ జ ఉద, జో జ ల్ 

(| ్ర (సమము క (హాంపు మ గడ్డ, 

పందినడ్డృ సింగాడి కాయం , క్ (సమము 

శక్తో _-మస్తై(హీ) ఒకవిధమైన ముండ్ల 

వేప 

లా (సుఎసింఘాసన్ (హి.పు)సింహాసనము. 

స్వ (సదుు సుంఘానా (హి) వాసనచూపుట. 

కాటటేలా సింఘ్నీ (పాత్ర) ఆడసింహము. 

స సంగీ (పొ ర₹-తి, రాతిసం!. 

యా సంగీ (హి.వు) ఒకవిధమైనపట్టుబట్ట, 

చూడు లతే లు = 
గను సంగీన్ (పా) రాత్సి బర్నువైను భార 

మైళ; బలిష్టమైన: దిట్టమైన, గట్టి కఠిన 
మైన దిట్టముగా సేసీన బట్ట తుపాకి 

సూలముం 

సల సంగియా (హి-పు)సంకు పాపాణము. 

(టకం -బిన్ (హి) సంకు పాహి 
ణమ్ము ఉఊన్లిపాపోణము- 

త లి సంగీనీ (పా. శ్రీ) దృథత్వమ్సు 

గట్టి; బలము, దికువు:కెశిన్య ము, ఛారమ్వు 

బరువు, గాఢత్వము, 

అక్రమాస సన్ముఖ్. (హీ) సముఖము సమ 

కుమ్సు ఎదుకు 

శి చ క్ష్ స్స్ “సంసా టా సార్ (హి.శ్ర్రై) సంస్టైరము 

సవరణ, సజ్జన్న ఆలంకారము దిద్దుబాటు 

కు. = 

దెబ్బ ఇట్రు? 

యు సంగతీహింపుచూడు తై రుసు | 6ృ!యు సవార్చ్నా (హీ) సవరించుట్క 



వ వేయుట దిద్దుట, తీర్చుట ,అమర్చుట, 

అలంకరించుట, సింగారించుట, (త్రోవకు 

"తెచ్చుట 

రసు సంవర్చా (హి చక్కబడుట, దిద్ద 

బడుట్స బాగగుకు, సరిపడుట, తో9వకు 

వచ్చుట అమరుట, "సజ్జితమగుట్ట అలం 

కృతమగుట, తగియుండుట, యోగ్యమ 

_ గుట్ట అనుకూలమగుటు వయిననుగానగు 

తు, కడ లేరట, "నెరవేరుట. 

"న ప్రాసలు సనూన్. (అపు) పండ్లపొాడి. 

౧ సన - సన్ వా (అపు) సంవత్పగము, 

ఏడు, ట్రా ే షా లాలు -యిజులూస్ (ఆ, 

మూగ్ధాఖి పేక వత్సరము. ల! వ్ర గో 

_రవాం (పౌ) వర్తశూన సంవత్సరము. 

యాస అటు -ఎఈస్వీ (అ) కోస్త్వవ 

శకము. బ్రీంయీ అము _ఎఫఫ్లీఆ) -వెొుగ 
అలొయి ఫకముః యాని ఉయ-ఎె;హీ ట్రీ 

మహమ్మదీయ శకము, 

యా = | సద్రాు సునెహాం) - సునహీం 

(హి బంగారపు,బంగారు సం॥= యా 

శు" యయ నునహీి వరక్-కగట్ 

(ఉ,) కుందనపు శేక్కు బంగారు వలిపమ్సు 

బం గారు తగటు, (నార 

శాలు సనీ (పాషక్ర్రీ)మృదువైన జనుము లేక 
ట్ సున్నీ (అ.వు) శా్యక్ర్రీయమైన వపా 

మ్మదీయుల యొక తెగవారు. 

మాసాలు సనేచర్ (పొ.ఫు) శనెళ్చరుడ్సుళని 

వారమ్ము శని తిండిపోతు. 

టు నూ (పొ,(క్ర్రీ) పిక్క, తట్టుపతము, 
దిశ వెపు, ప్రయ ఖు -బనూ (ప్రా (ప్రతి 

దిక్కును; అన్ని దిక్కులను= 

పు శా (హ్ సఫతము, నూర్ము యా ప్రయుల్జ్తలు 

వం] చే (టలు 

-బిస్వే (హి) భతవిధముల, బహుశ నిశ్చ 

యముగా, 

ప్రాం సో (హూ కనుక్క కాన, "కాబట్టి; వాడు 

ఆది అట్టివాడు, అట్రిది. 

ప్రాం న్ న స్వ (హీ) స్వ తనం తేన తాలు 

_చేషీ (హి) స్వదేశీయము. 

౨ సూ (అన్నకి) కీడ్సు వెడుగు, దుష్ధ్వ్య 

మైన, డ్డ, వెడు, | -యె, 

అదవీ (అ) అవిభేయత్స పొకిరితనమ్ము దు 

తా గను యోపమె ఎట్టు జూ యె,పాజ్మీ 

(ఆఅ) అజీర్ణము మందముః రోటి వటట 

=_ జేన్ (అ) దురభి పొాంయము. ౨ వ్రు 

పా! ఏతి -మిజాజీ (అ)అనారోగ్యము, 
దోగము, 

1 4లి సవా (హి) ఒకటింపాత్రిక, వ టు 

ఆనా(ఉ)ప్ర)ళభయకాలనూర్యుడువచ్చుట, 

నిప్పులుకురియుట , అత్యున్మ ముగానుండుట, 

1 ఇటు సుఆ (హీ.ఫు) శుకము, చిలుక; వెన్ను, 
కంకి; “ఎదసూది, దబ్బనము* 

(ల 

న్ సీవా (ఆఅ) వినా, కాళ్త తప్ప; ఇంక్క 

ఇంతేకాక్క ఎక్కువ, అధికము. 
శ్రే యిల స్వాత్ (హి. శ్ర) స్వాతీ నమత 

మ్కు స్వాతి కాన్సె స్వాతికాన్సె వాన, 

వంట యే 1 టు =బింద్. (హీ) స్వాతి -చిం 

దువు; స్వాతికాన్నె వానచుక్క. (ఇది 

ముత్యపుచిప్పబలో బడిన ముక్యమగు నం 

దురు.) [రుచి 

చేటు సువాద్ - స్వాద్' (హి,పు) స్వాదు 

చ| టలు సవాద్' (ఆ.పు) నలుఫు, నీలవర్షమ్యు 

స్పాదయమ్మువై నల్లమచ్చ; పృాదయము, 

మనస్సు; బుద్ధి చుట్టాపంక్కలు, సామో 

ప్యము, పరిసరపి దేళము, 



సం 
ఏ! ఫూ సువార్ (హి.పు) పురిటిల్లు. 

ఏ | సవార్ (పా.-పుఎక్కువాడుు రాతకు, 

గుజ్జపురౌతు, ఎక్కియున్న్వ మదించిన 
మత్తుకొనినట ఏడ, 1 ఉల -హోనా (ఉ 
ఎక్కుట, తర్దుట్ట పోవుట. 6 న్నే టా 

(1 ళీ -కర్నా-కశ్రానా(ఉఎ క్రించుటం 

ఏ లపల టు సీవార్ _సీవార్ (హింపు) 

చూడు ౪౮144. 

స్వప్రయోజన ముం 

యు సవారీ (పా. శ్రీ) ఆరోహణము; 

బండి గుజ్తము మొ॥ వాహనమ్వు వాహ 

నముయై యొక్కుుట్ట రాతు, ఆరోహాకుడు, 

ఎక్కువాడ్యు వాహ్యా ళ్ళి ఊలే గి 0ఫు. 

(టం! జూరస్నా (ఊ) జెట్రిపట్టుగో 
పెనెక్కా కరార్చుండంట. ఆకు (లు 

-లేనా (ఊఉ) ఎక్కుట, ఎక్కాపోవుటం 

లీ! సుఆల్ (అవు) పిళ్ళ పృ ర్భృ్రఅడు 

గుట్ట విచాగణ్క విమర్శన; పార్పర్థన,వినం 

తి విన్నపమ్సు మనవి; యాచన సంశ 

యాంళమ్సు ఉప పాదనముః ్రాద్గా లో 

-ఎజిరహా (అ) విమర్శన పిశ్న, ఫూర్వ 

పతుము, అక్షేషము* అ! నా ట్రీ! లు 

-జవాబ్. (అ) పిక్నోత్తరములు వివా 

దము, ప9'సంగము, తర్కము: 

యుల టు సుఆలాత్ (అపు) ప్రశ్నలు, 

(ఏ వ లీ టలు ్రీ 

ఉకో 34 స్వౌామో (హి.పు) స్వామి; యజ 

మాని భర్త, స్వాములవారు. 

(ఫైన సనీవానా (హీ.ఫు) పొలముగట్టు "లేక 

మేర పొలిమేర; ఎల్ల, స్సు ఎల్ల రాయి, 

సొలిమేర రాయి, 

భో ! (ఎ. సినానెవ్ (ఆఫు) ధుటనలు, 

892 క వ 

సంగతులు 'నంబ్లవములం, జరిగినవి సతీ 

గతులు, వర్తమానము చరితలు, వృత్తాం 

తమ్ము వయిగము, చర్య చరితముం(ష. వ 

యు 6). క్ | ప్రా ఉమ్రీ 

(అ) జీవచరితకర్సి జీవనపరిత). ట్ర తా 

శ (టీ ఎగార్ ('ప్యావ్చ త్తాంత లేఖకుడు 

వ ర్రమానలేఖకుడు- 

అక ! టు సువాంగ్ సవాంగ్ (హి.పు) నాట 
కము, ఆట; వినోదము, వేషము బహు 

రూపులు, అనుకళరణము, ప్రదర్శనమ్ము 

విలాసము, క్రీడ్కలీల, మోసము, కార్యము 

చర్యలు, 

(స్! టీ ! టు -సువాంగ్లీ-సువాంగి 

యా (హీ.పు)ు వేపవధార్హి చేవ గాడు 

బహురూకషులవాడు, మోసగాడు, 

(ఏ 1 సువాహా (హింవు) ప్వాహ్కా భస్మీ 
భూతము. 

జ్ 
దే! ఫూ న్ హన (అ) చూడు కు 

(టా లో ఠా నూబాస్ - నూబస్ 

(హి.ప్ర) సువాసమూ, మంచివసత్సి సుగం 

ధమ్సు సువెసన, 

1 స టు నూబ్డా. (హిఫ్రుకలపటపు. వెండి 
"లేక బంగారు కందు వెండికందుబంగారు. 

(జ్ర టూ సోభా (హి. శ్రీ) నోభ, అలంకార 

ము; సౌంగర్యము; అందమ్కు గౌరవము, 

పుం - ప్వభ్ర్రా సుఖీకా - సువీతా 

(హింపు) చూడు టప 
ఆర నూప్ (హి.పు) చేట; భూర్చము, 

ట్ ట్తలు నూసపాబవీనా (పొ.ఫు) వాన 

కోయిల, ఇాతకము,* (పవీవిశేషము)) 

యింం సౌత్ (హి. శ్రీ) సవతి, సపత్ని + 

యిం నూత్ (హి.ఫు) డారము, నూలు, 

"శేఖ్యపంక్టి జారమున లెచుట్టుకొ నియుండు 



అలరు | టలు 

గ జయరో టలు సోందానమక -లోన్ 

(హి) మెంధన లవణము 

టు ఉల సౌా-సోంధా (హి) కడిసినకొత్త 

కుండయొ క్ష_లేక వేయించిన శెనసగలయొక్ట్ట 

వాసనగల, కొన్నివసువులు కలిపీచేసీన 

పరిమళ (ద్రవ్యము. ( తలమసాలవంటిది ) 

ఆడి “నన టు టు _పన్ = హాట్ 

(హి) క్రాత్తకుండ లేక వేయించిన శెనగల 
వా'ససన్మ్న మంచివాసనం 

(య్ త్తు సోంధ్నా (హీ బట్టలను ఉఊతుకుట 

కుముందుచవుడులో పులుముట ,పులుముట , 

కలుపుట 

కలి పో ప్రల సోంధీ (హీ.,క్ర్రీీచాడు, ఉప్పు 

మట్టి, కొత్సే మట్టి వాసనగల చాకితొట్టి 

లేక బాన ( వాకలవాడు బట్టలు తడిపి 

వెట్టునది ్ర్ ఒక ఫలము- (తొండము. 

ఘూ సూండ్ (హి శ్రీ) తొండమ్ము ఏనుగు 
$వశటు నూండా (హీంవు) గంకత్క పల్లము; 

మూక్కాపురుగు. 

వేశా నూయడీ (హి,ఫు) శాండికుడు, 

సారాయిమెొ॥నవి అమ్మువాడు, గాండ్ల 

వాడు నాళ్ళి బొడ్డు శెనగలలోని ఎజ్జ 

ముక్క_ఫురుగు, (మీను. 

బ్రహ సూంస్ (హింప్పు శికుకమ్ము ఊలుప 

అపో అపో నూయాంహి. శ్ర్ర్ర)బుసంబుస 
బుస; ముక్కునుండి క్వాసదీయు చప్పుడు, 

రోజుదప్పుడు, 

ఆనీ టు -ఆమీ టుసోంప్-సోంప్ (హి.పు) 
న న 

(పటు నూంఘాః (హీ.ఇు) వేటకుక్కు,వాస 

వపట్టుకుక్క_, 'వేగులవాడ్కు వాసనవేత 
పౌతివెట్టిధనధాన్యములు కనిపట్టువాడు. 

(సైదా నూంఘ్నా(పా) వాసనవమూచుట, 

లిం యో 
మార్కొ_నుట (నశ్యపుకాయ, 

(న గలు సూంఘ్న్నీ (హీం్రీ) నళ్యము, 

లతా సోహా (హి. శ్రీ) చూడు పహ 

నద్ర టలు సో-నెహ్లా (హ్ బంగారపు వేత్త పు 

ఆకీళథ- నీ (హి) జలపోతము, బంగో నీకు, 

న ఉట సూనియా (హి, ఫ్ర)ఛశకునములుజూూచు 

వాడు, (పశ్నే జెప్పువాడు. 

(టు సోనియా (హి.పు) జీలగడుగువాడు, 
మన్ను బూడిద మెం[వానినుండి బం గౌరము 

-వేయజేసీ తీయువాడు* 

ద్రంత్రాటోా సో శేరీవర్క్ (హి)కుందన 
పుశేక్తు బంగారువలిపము. 

1 పలు సోవా (హి) మూడు తవ్వే 
(కట టి సోహాగా. (హి.పు) పౌపటమాు, 

గుంటక, దున్ని నభూమిని -చదునుచేయు 

సాధనము, ప. 

లకూ = అథో సోహాన్ -. సోహాన్ 

(సా, త్రై) ఆకురాయి, సానరాయి, 

కతులునూరు రాయి* 

(స్ తలు సూహ్న్ట (హి) కోభిల్లుట్స సాంపా 

రట, అందము గానుండుట్టత గియుండుట. 

కోప్తోల సోహినీ (హిం్యశ్ర్రీ) అందమైన, 
శృం గారైన, శోభాయమానమైన్య చీపు 
రుకట్ట, శృం గారకట్ట. 

కాల సోయా-సోయీ(హి) పెద్ద 
సదాపవిత్తులు, శత్తకుప్పివిత్తుల్కు సోయి 

కూరవిత్తులు* 

శు యతోవఫా నూయీ (హి, శ్రీం) నూచ్చి నూద్ది, 

గడియారము లేక (బౌసుమెం॥వాని ముల్లు, 

ముల్టు, అంకురము; .-మెంనఎ్లే (జ్ర రా 

౮ టుది 1 హా = కాఫెలాఫావ్-డా 

పాణ్జానా  (హి)నోరంతలు కొండంతళలు 



జ్ 

"గానగుట్ట కొ ద్లిదిగొప్ప గానగుట. లే వు 

వ్ క్ -పీరోనా (హీ నూదిలోదారము 

కరూర్చుట లేక (గుచ్చుట లేకఏక్కించుట 

(్ర( ర్ు _కానాకా (హి) నూది 

చెవి సూదితూము. 

య్య నూయ్ (పా, క్రీ) చూడ్రు యట 

టయ స్కువెయా (హి.ప్ట) నిదిపోతు. 

బ్ టా స్పవె మా (హి.పు) ఒకటింపావు ఎర 

సు, శేరుంపావు ఎత్తు లేక బాటు ఒక 

పాట. 

( (సప సీచైయాం (పాం శ్రీ) 'సేవియలు, 

సేవెల్సు “సీవికలుః (యు (| ల్ పూ 

_బట్నా-తోడ్నా (హి) సేవెలచేయుట 

లేక సలుచుట, 

1 ఏలు స్కువెదా. (అ.పు) హృదయముైై 
నల్లమచ్చ; కొంచెము నల్లని. 

ణో సవేర్ (హివైళభము, శీళుపిను, "మెం 

దట్స వెొదలు, ెందలాడి. 

| జపా సవేరా (హీ.పఫు) ఉదయమ్ము వేకువ, 

(పొద్దుపాడుప్పు పగలు, పెందలకడ, 

దూ్ల లో సవేశే (హీ) వేకువన, పొద్దున, 

"ఇందలకడ, 

బ్రా సోయమ్( పా) తృతీయము,మాడవ. 

| ప ఉటిసొాయెంబర్. (హి.పు'స్వయంవరము. 

ణా సైప్ (పొ తి మూడు చుస్తే అల 

_బందీ (పా.ఫు) మూడునెలల గడువు, 

గడువుపన్ను,సుంక మ్యు సుంకర్పిసుంకరీడు, 

పన్ను రా బ్బనాడు, తరువుబంట్రాత్కు బం 

ట్రాళు, అట్ల లో _పాయ(పా) ముక్హైలి 

పీటు ైద్ధుణా -పత్తీ (ఊఉ) ఫులిచింత 

కూరా శ్ర లా -పా (పా మూడు 

రూములు అపరాహ్నము. లి లా 

పహల్ (పా) తిభుజమైన, మూడు ప్ర 

వీ98 యలు 

కస_లుగల, బవుయె మాటల” చంద్ (ప్మా 

ముమ్మడ్సి మూడంకలు. కో ఫా లు 

హార్ ఫీ (పా) త్యతరము్సు మూడ్తుఅక్క_ 

రములుగల, ర ్ర టు =వర (పా.పు) 

త) ద్వారము, మూడు దాష్టరములు గల 

కవాతు ము ల సు ంను -సాల (పా) త్రి 
త! క్ట మ్ను బహాయి ౧౫ “పంబ (పొా,పు) 

మంగభళవారము* ఆయీ ఎ -ఫస్టా(పా) 

మూసనుకారులుపండెడు. శ యే ౧ కలర్ 

(పొముమ్మారుమాడవకూరి-సి క నా 

-నోపు(పా) ముమ్మూూల, ముకో[--ణమెన, 

ఆని ఆ ౧ -మాహీ (సా) త్రైమాసీక 

ము | ్పాసిత -మన్ జిల(పొ)భాడంత 
స్తులుళల, 

(3 (శ్రియ సుహాతా (అ.పు) మనోజ్ఞమైన; ఇం 

మెను మనోహారమైన్క రమ్య మైన ఉల్లాస 

కరమైన, మంచి; నోరు వెద్నన్సి కొంచెము _ 

ఉడుకు గానున్న- 

1) (ఆుసవారా (హి.పు ఆశుయమ్ము ఆధా 

రము; అను జ్హ్మతృ పోటి, అడ్డము, సహా 

యమ్ము తో చ్చాట్సు పావు, ఆశ, నమ్మ 

కమృు బరువసము, సిత ఫ్రైావరముం 

ఆటం సుహాగ్. (హి-పు) ఫౌభాన్యము, 
శుభము, మంగళమ్ము. అదృష్టమ్ము ము శ్. 

దువ తనము,భార్యా భర్హలఅన్న్యోన్య ప్రేమ 

ము; జల్లాసమ్ము చెలిమి, మృుక్తైదువ పో 

బళ్లు లేక అలం కొరములు (గాజులు, కాటు 

క్క కుంకుమ మెం[)% అలరకారము, సింగా 

రమ్యు ఒక పరిమళము. (౮1! ఆ|| 
-ఉఊతర్చా (హి ముండ మోయుట. 

సె (య అ (స్రలు _పిటార్ (హి) ఆడంగుల 

బొట్టు పెశ్సు లేక సొమ్ముల వెక్తై (సెండ్లి 



[గా 
కూ తు 6 కి పెండ్లికొడుకు యిచ్చునద్సి. 

యి!) ఆ -౯ెత్ (ప్రి పొన్ను 
నాటి శ్రాత్సి, గరా దౌనమునాటిశ్రాత్సి; 

శోభనపురాతి కరంట్ ట్టు - 

ఘాశడీ పెంధ్లికూతురివై పాట,వరుసపొట. 

ఎక్యీ స్ (సానా పలంగ్ (హి,పు) 

"పెండ్దిమంచేము పాన్నునాటి ముంపేముం 

లీల _ లహర్ (హి) మలయ 

మాళుతము, 
లి రట్షు నుప గాగ (హి.ఫు) వెలిగా 

రము, టంకమ్ము చూడు ఈ (టి 

రో నుహాగన్ (హి, శ్రీ) సౌభాగ్యవతి, 

ము కె దువ; పతిచేత (పేమింపబడుభార్య' 

అకు (టు సహాలగ్ (హి.పు,) ెండ్రిండ దిన 

ముల్కు "ఇండ్లీండ్లశాలము. 

(స్రల సీవోమ్ (అ.ప్ర) భాగములు ఖండ 

ములు, తునకలు బాణములు అమ్ములు, 

అయిలు, (ఏ, వ ) 

(0 (ఎ సొహవానా (హీ) మనోహరమగుట, 

ఇష్టము-గానుండుట , రుచించుట, ఇస్ట్రమ 

“గుట్టు సౌంపారుట, శోఖిల్లుట, ఇంపుగా 

నుండుట, అందగించుటు మనోజ్ఞ మగుట, 

చాగుండుట, మంచిశానుండుట; గోరు 

“"విద్బగానుండుట; వెచ్చ వెన -గానుండుట, 

అ(ట 6 (ట్ర -సాయ (హ్ సంధ్యారా 
నము, సొయంకాలము, 

ఏ (ట్రూ సవోవ్ (పింపు) సహనము, ఓర్చు, 
వహానము, (ఆశ్రయము. 

డూ (శ్ర సహాయ్ (హి) సహాయము, బలము 

(స్త [క సహాయఠతౌ (హి. స్రీ) సహాయత, 
సహాయముః (ఆశంయుడు. 

యు (శ్ర సహాయక్ (హి.ఫు) సహాయకుడు, 
యాజ్రం నహిత్ (హి) సహితముకూడుతోడ,. 

8909 (సైటు 

సహాజ్. (పొ.ఫు) సహజమ్ముసులభము, 

సుఖభము-గ్మా నెమ్మత్సి నిమ్మళ ము, 
ఖీ 

(డ్చల సహాజ్నా (హి.పు) మునగ వెట్టు. 

(హి,పు) ఫూల బాసికము, 
స్పిక్రమ్యు “పెండ్లీకొడుకువై పొట; పెండ్లి, 

౦౧ రె 

(ళో సహవాస్ (హి) సహస్రము వేయి, 

ఆశా సవాల్ (అ) మృదువైన మెత్తని, 

సులభమైన్న 'సళ్ళువైన, సామాన్యమెన 

సుసాధ్యమైన్క చులకమైన ఏ0! (గు 
_అంగార్ (పా) ఆలసుడు, సోమరి, 

ఫౌఖ్యపియుడు, జాగక లేని,నెపగొండి, 
కు 01 టీలు -అంగాకీ (పా) ఆల 

సత్వము సోమరితనమ్యు అసడ్డ, అజాత, 

-“నెపగొండితనము* 

గ్ర ేస్రటు సన్లోనా (హి 'మెల్ల-గానలుపుట లేక 

రాయుట "లేక తట్టుట్క కితకిత పెట్టుట:గిలి 

గింత పెట్టుట 

య్ గి సహ్లావాట్ (హీ. శ్ర) కట్టుట 
తడుపుట, గిలిగింత , కితకిత, 

న. సహ్మ్ (అపు) ఖండము ఫాగమ్ము 

పాలు బాణమ్సు అమ్ము; వృత్తము. 

సవామ్ (పా.ఫు) భయము బుగుల్సు 

ఫీతి య ఆల -గాక్ (పా) ఛభయంక 
రము. 

(శు, సహ్మా (పా) భీతిల్లిన, భయపడిన, 

టు ఉచారిరు టంట సపహ్మాసహ్మే నజీర్ 

(ఉఊ) 'బెదరుచూపులు,: భీతిల్లినదృష్టి, బెదరి 

'బెదరి చూచుట, (రించుట, 

0[0టూ సహ్మానా (ఊఉ) ఛయపెట్టుటః 'బెద 

(సంట్రు సనామ్నా (ఆ) ఛభయపడుట, 

భీత్రిల్లు'ఎ. 

స్రైు సపహ్న్న్ (హి, వహించుట, సహించుట, 

తాళుట, ఓర్చుట్క అరుగుటం 



యణ 
టకసదల సహ్నక్ (అం(న్ర్ర్రీ)చూడు యయసేయిరి 

ఏ ఈక సహాన్ హార్ (హీ స హ్యమెన, 

సహింపగల, తాళగల, 

క సహ్వా(అ. స్రీ) (ప్రమాదము, స్టాలిత్యమ్యు 

న్ స్టలనమ్ము తప్పు మరపు.ండ్టు 

౭ -ఎ,కలమ్ (పా) 'లేఖక(ప్రమాదము, 

(వాతలోపమ్సు. లేఖన స్టాలిత్యముం కు 

ఆశ్ ౮ -ఎ, కాతిబ్ (అ) లేఖక్యప్రమాదము, 
_ లేఖకదోహము, (పొరపొటున, 

ఎ సహొవన్(అ) (ప్రమాదముబేతృమరచి, 

య్యే టు - తోకా. యేటా 
సహూలత్ - సహూలీ _- సుహూలియత్. 

(అశ్ర్రీ) సాలభ్యమ్సు. సులభముగానుం 

డుట్క సుళువు చులకన మృదుత్వము, 
సౌలభ్యత, సుళువు, నిమ్మళము. 

ఆలో సహీ (ఊఉ) నిజము, ఆవును మంచిది, 
బాగు, కాని ఉండన్స్ని సరి మేలు, విశే 

పమ్ము నిశ్వయము, అయితే, కచ్చా యింతే 

కనాలుంం 

లో సహీ (పొ నరభమ్ము వనక్కంనిం 

కోనలు సహేలీ (హి. శ్రీ) సఖి, చెలికత్తె. 

తో నీ (పా) ముప్పది, కు కె పార 

(పొ (త్రింళదంశమ్సు కురానులోనిముప్పది 

యవఫాగము. 

ఉు సే (హీ) నుండి, నుంచి, వేతృతోతోడ, 
వలన, కంక్పొక్సి కు కూడ, లో, లోపల 

"మె! అర్థము లనిచ్చు (ప్రత్యయము. 

ఊఉ సె (హీ) కతమ్యు నూరు. 

₹ా సయ్యాహ్ (అపు) యాత్రికుడు, 

సంచారి, బాటసార్హి లోక 'సంచాక్కి ప్రయా 

ణస్లుడుం 

లయ - యమిర్టు సయ్యా హక్ 

400 (రు 
సయ్యాహీ(ఆ, ప్రీ)యాతః (ప్రయాణమ్ము 

సంచారము, 
ర్త న్ చ యవ ర్వ్యణ సియావత్ (పా. స్త్రీ ప్రభుత్వము, 

ఆధిపత్యము, పెత్తనము అ్రైనవత్త్వ్వము; 

గౌరవమ్యు హజేకత్. ఫా కేమామొక్క_ సం 

తానము. (మృశము, 

లాయ సియార్ -ల్ (హి.ప్రునక్కుసాలా 

్ట్ర టు సయ్య్యార్ (అ.ప్ర) (ద్రిమ రి 'సంభార్ని 

తిరుగువాడు. (నత్ముత్రము, 

క్ర ర్ట సయ్యారపా (అ.ప్ర (గవామ్ము చలన 

కాగా టు సియా'సత్ (అ. శ్రీ) ప్రభుత్వము, 

పరిపాలనమ్ము. ఆధికారమ్ము. కట్టుదిట్టము, 
ఏర్పాటు చట్టము, కట్టడ్సి ని క్వాహము, 

. శిత్సు గద్జోంపు:చివాట్లు దండనమ్ము నిర్బం 

ధము, జపద9వమ్ము పౌధ,భ్రయము, బెదరు, 

ద్రపో యజ ర్లు -మదన్ (ఆ) గ్రామ 
పొలనమ్ము ఊంపహామప త్తేము, ్రాననిర్వా 

పొమ్ము డ్హైరికట్టుదెిట్టము. ఏం "దట 

గ్ర(ఫా నీయాక్ (అపు) గణితము లెక్క 
నణితళా(స్త్రమృు ధోరణి, ఫణితి, శైలి 

పద్ధతి మైఖర్కిఫక్కి) సరణి ట్వ పట్టులా 
వ ఎ,ఇబారత్ (ఆ) పదధోరణ్కి ఫణితి, 

న్న. లక్ (గ్ర (యజావెకలామ్(ఆ, వాళ్య 

సరణ్మి మాటలధోరణి, వాహ్వ్వైఖరి* 

(ఎ సయ్య్యాల్(అ) పాశెక్కు (ద్రవమెన 

పలవని, (ద్రవత్వముగల. ('వెట్టనం 

౧) ధూ వైయాల (ఆఅ.ఫు) (ప్రవాహమ్ము వరద, 

యా స్యామ్ (పా.పు) శ్యామలము, 

ఇకామనివాయగల్వ్య నల్లకోకిల్పఒక రాగము, 

(లీ ా  శ శు -బక్ష్ (హా )శాామలవస్షము; 

ఇవామనిషాయం 

(4 ఎస్యానూ(హి-పు)నల్లకోయి ల;కోకిలము. 

నలసి, 
౦ 
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ట్ర సయ్యాాం (హీ) పి్శయుడు, సామి, లని రలు సియావా (హి.పు) దిన లెక్క పుస్త 

మగడు. 

ట్టు జ టు స్యాన్-సియా నా(హి+ప్ట్ర 

జ్ఞాన, ఉఊపాయళాల్కి అనుభవశాల్మి జాణ, 

"తెలివిగల చురుకుగల, "నేర్చర్తి ఉటంకి, 

టక్కరి మాయలమారి, పిసినారి, (| ధు 

అ= యట -పత్ -పన్ (పూ) జాణ 

తనము, చాతుర్యము, 'మో'ససమ్ము మాయల 

మారితనము_టక్క_రిత సము,పిసినారితనము. 

క్వి సియాప్ా. (పౌ) నల్లని, వెడు* క ట్టు 
6౨ ౪ -బాతిన్ (ప్రొకపటి,వంచకుడు. 

(0 ఎ యియ్యు క్త ఖు కో -_తా 

"తెల (పొ జౌర్చాగ్యుడు, ని ర్ఫాగ్యుడు. 

టి అ కాయుర యా _బఖ్ తీ-తా 

"లెఈ (పొ) జార్భాగ్యము, దురదృష్టము. 

మా క్యు -వమ్మ్ (పూ) నల్లని కండ్లు 

గల, నిద్యయుడైన (ఏ కర్న -దిల్ 
(పా) పాపిష్టి, నిగయుడు, పై రలు 

-రూ (పా, నల్లమొగము,నిందితుడు, అవ 

మానితుడ్సు లజ్జితుడు- + కల్లు -ఫామ్ 

(పా) శామలవర్దముగల, చామనచాయ 

గల, నల్లం ఏర కరు =కాదర్ (పా) 

పాపిష్టి దుర్తార్డుకు, దుర్రాచారి పోకిరి 

అప్ర్రాధి కు ర్త క్ య్టులు కారీ (పూ 

దుర్మాస్తము దురాచారము; 'పాపమ్ముఅప 

రాధము* (౮ వ్ క్ (రులు -నోమ్ (పా) 

చిరకపులివంటి అడవిమృగము, అడవిపిల్లి. 

సటుంటి కటు -మస్స్ (పా) ఇెడత్రాగిను 

ప్రమత్తుడైన్న త్రాంగి మైమరచిన, కరు 

లు -వప్తీ(పొపుమత్తత్కచెడత్రాగ 
మత్తుొనుట్క తాంగి మైమరచుట్క, కర్తలు 
యో _మూస్టీ (ఉ) నల్లనేలతాటిగడ్డ. 

కమ్ము టిప్పణపుస్తకము, పట్టి వగ్దము, 

బపొ. గ్రబ్ల బే క రలు _సవీస్ (ఊఉ) కఠ 

ణర్సు. "లెక్క వాయువాడు, బ్రాయస 

గాడు లేఖరి. టర క్యు -కశ్చా(హి) 

వాయుట్స చేర్పుట్స లిఖభితరూపము శ్రో 

యుట. 

ఆదెధ సియాహీ (పాకీ నలుపు 

-ఏీకట్సి మసి, సిర్వా కాటుక, కళంకము, 

మరకృదయ్యము.((ఆంమ్హాం టియు షై టియు 

-చట్ -చూన్ (హి ఒత్తుడు కాకితము 

అద్బుకు కాకిత ము. (గద్దువ(పోలీకు, 

టర్మటా సేజ్(పొన్సీ మ రేగుపండు; ఒకపండు; 

ఆసీసేలా అసో ణల _సపీ (హి. శ్రీ) తజ ర స్టీప్పి 

ముత్య్వపుచిప్ప, పలవేని కొంకిగల మామిడి 

పండు; పత్సీరోగ భేదము; కౌచిప్ప. 

లీట్తటో సీఫళ్ (హి) మాశేడుపండు. 
యలు సీత్ (హి.్య్రీ) శీతము,దల్సి తడి, 

"నెమ్ము, చెమట. 

(సు సీతా (హీ. శ్రీ) సీళాటేవి, రాముని 

భార్య. లట్రటయ్లు -ఫల్ (హి సిశా 
ఫలముు ఎాలగుమ్మడి కాయం 

యయ క్రీత్రల్ (హి నీత్రలము చల్లని; (క్రీ) 

తుంగ ్రోట్టయడం - పొటీ (హి) 

స న -తాయీ (హీ)శీతలతృచల్లదనము,లటిప్వు 

టోఫూ -బీనీ(హ్) ఒకానొకపరిమళ ద్ర 
వ్యమాు. (గరమ శ్రసొలా) 

కర్వలు సీత్లా (హి స్ఫోటకము, ఆమ్మవారు. 

(ట(ట్రరమర్వుు, -కాఖాజా (హి స్ఫో 
టకమునకు బల్కి అమ్మవారి యాహారము; 

చంటిబిడ్డ- ట్ల(్య్యకష్వుల -ఖభాయా. (హి, 
అమ్మళారి మవప్పేలుగల, 



లయలు నేర (హా) శస్టుడు దొడ్డవర్త 
కుడు ధనిద౦వ్యవంతు డు గౌరవనా మము, 

(శ్రర సీశా (హి) రుచిహీనమైన్న పప్పని, 
నిస్సారమైన, సారములేని. బ్ర 6్య్యైన్వాలు 
-పన్ (హీ) పేప్పదనమ్ము నిస్పారము. 

లయలు బయ్యా నీకీ - పీటీ (హి. క్రీ 
చెత్త మహ్త్రుఈల్కకూతం (మతులు 
-బజొనా (హి ఈఅ వేయుట. కహా 

(ము. (ప ఎ -దేనా-లగానా(హీ)ఈల 

కొట్టుట (పిలుచుటకు) పెపుటు త్వం 
ఆ ప రవి టం -బంధ్నాా జా గక 

పశీనా -భూూల్చా (హి) దిన్బ్మ్రమ ెం 

దుట్స బమ్మెరపోవుట, తోఫేక పోవుట, 
కలవరపడుట. 

యానాసు తోరటాు నీతాకీ పంజీరీ (హి) 

రోగ చెట్టు కర్పూరవల్లి. ఓమపాకువెట్టు- 
లు ౧౧ 

సేజ్. (హి.ట్ర్ర్రీ) శయ్య, "సెజ్ఞ, పౌను 

పు, మంచమూ. ఏసి ల్లో -బంట్ (హి) 

మంచపు తాళ్లు (వీనితో పరుపును మం 

చమునకు కట్టుదురు. తె ర జ్రదలా 

గాడీ (హీ) నాలుగుచకంముల బండి, శక 

టము. 

జ్ (హి.ఫు) ఆకుజెముడు. 

కేన న్ సీచ్చ్నా (హి సేచనమ్మునీరుకట్టుట, 

నీరు పెట్టుట. 

తీ (యాస సీవాయా (హి్యత్తీగె సేచనము, 
నీరుకట్లుకూలి. 
క 

చ్ వీ భ్ (పా, శ్రీ) శలాక కడ్డి కమ్మి, 

ఇనుపపుల్ల- టప ్రసోు -పాపహూోనా 

(ఊఉ) చూడు 6 వె క్ దీ చా అనుమాట, 

ఆ యులు సీఖి యా కబాబ్ (ఉం 
కజ్తుకుట్లు, ప్ర ఆక్ట్టుం 

తీ౦౮02 

చేర్గులు సయ్యిద్. (అపు) (ప్రముఖుడ్సు హాజీరతు 

మహమ్మదు సంతానమ్ము ఒక తెగతురకలు, 

(హాజరత్ అలీ, హాజరతు ఫాకెమా -గార్త 

సంతతివారు, 

లే (మిమ్వులు సేద్ఖాన (పా.ప్రుమరుగుదొడ్డి, 
ందిల్లలు సీథ్ (హి. శ్ర్ర్రీ)సరభత్వమ్మూభక్ఞన. 

నూటి, తిన్నున, గుర్కివంక లేమి.నిదొసము, 

ందిట్లల “యి య్యసీ ధా-సీధీ(హ్)సరళము, 
చక్కంన్నితిన్న ని, నూటి,తిన్న న,గుర్తి వంక లే 

మి, కుడ్, సరియైస్యనూటిర్హైన,ని చానమెన, 
అనుకూల మైన సులభ మైనయదార్థ్యమైన, 

నిష్యపటయమైన్వ ఎదుట ముందర, సరిగా, 

తకణయే, వెంటనే. - ఎటు ఏల్లు 

1 ఎ 6 -సాధా -సాచా (హీ) ఆమాయిక 
మెన; నిహ్కుపట మైస్వయచాగద్ధమైన, తిన్న 

ని "బేలమయైను చిక్కుళేని, సులభ మెన్న 

ంఖభ య (మ ్యజహాథ్ (హీ) మేలుతరము, 

కుడిచేయి. జేక్ లది చః -అంఖ్ 
(హ్) కుడికన్ను కటాత.మ్యుఅను(గవాము, 

తిన్నని చూపు తయ చాలు -కల్న్నా 

(హా) చక్కచేయుట;. వంక తీర్చుట; 

టి (్పీ లు పోనా (హ్స్ ఇక్కా 

పడుట, వంకతీరుట. టో కలి బస్తాలు 

-నజ్జీక్ (ఉ) అనుగంవా దృష్టి తిన్నని 
చూపు, అనునంవాము, 

సీక్ (పా) కెల్లండ్డ, వెల్లుల్లి. 
వూ వైర్ (అ శ్రీ)సంచాక మ్యు పర్యటనమా, 

విహారము, వాహ్య్యాళి; తిరుగుడు, తిరుగు 

లాట్స విశా్రామము, వినోదము, సంతో 
వమ్ము. విలాసము, గంంధకాల మేషము. 

శ్చ నే వా -కర్నా (ఆ) సంచరించుట్క 

విహారించుక, వినోదము చూచుట ల్లి 

క ౪ -గాహ(పా) వినోద స్థానము, విలాస 

స్థానము విహార స్తైనము, 



సో 408 సు 
ప్రుషు 

ఇాానేర్ ( పా)నిండినవూర్షమైనురృప్తి చెందిన, యట సేశాపీ (పా. శ్ర) "లేమ, చెమ్మ; 

(సో 

శనివితీరిన సంతుష్టి చెందిన;నిశ్చింతయైన = 
"వెళ్త సములేకవెగటుపుట్టిన,'మొంగముమెంతి 
బా లు వ్ 

తే 

| శ్ర ళం ) గ 

న్న మొంమువాటుగలిగిన, విసీకిన,రో పీన 

_నమ్మ్ (స ఇచ్చావూర్సి 

యైన తనివితీరిన్స నిశ్చింతగానున్న, సం 

ః తుష్టి చెందిన, సిరిసంపత్తులుగ ల సంపన్నుు 

న! 

శిల 

ఛఖి 

జైన, ఊదారుడైన, త్యాగయైన,తృప్పిగల. 

కోటిస్టానం -దమ్మీ(పాఇచ్చావూూలర్తి 
తృప్పీ, సంకుప్టి, తనివి, ఛాంత్కి నిశ్చింత, 

శ డార్యము. (0 (యి సు హాసిల్ 

(పా సొరవంఠమ్ము ఫలవంతము, 

(6 -పఃోనా [ఊఉ] సంతుషప్పియగుట, 

కడుపునిండుట, తనివితీరుట, నిశ్చింత య 

గుట్ట వ?టుపుట్టుట,రోయుట్సవిసుకుట, 

సీయర్ (అ. శ్రీ) గుణములు స్వభావ 

ముల్వుచరిత;ఇతిహాసము. (ఏంవయిచ్యాలు 
సేర్. (హి.పు) సేరు, ఎనుబది తులముల 

యెక్తు, 

కీన్. (హి) పట్టాదారుని సాణశబడి 

లోనే యున్న పాలము; ఉన్న్ముడి గాపొళ్తు 

లో, రసు ౯జోతా (హి) తన 

భూమిని తానే సాగుబడిచేసుకొనుకౌపు 
"లేక భూస్వామి, పట్టాకాపు, పట్టా సేద్య 
గాకు 

పీరా (హి.ప)ు కవపొకమ్ము రవయు 

చక్కెరయు కలిపిచేసిన వంటకము; పౌ 

-గాకులో-వేయు పలచని "బెల్లము* 

అ! భు సేరాబ్ (పా) జలమయము, జల 

ఫూరిరమ్ము నీళ్ళతోనిండిన్న చెమ్మగల, 

తడిగల్వ పరివూస్తమైనః నవనవలాడెడు 

పప్పేపప్పేగానున్ప్ట్ర, నవీనతగల్స  'లేజరిల్డు 

చున్న; ఫలవంత మైన, సారవంత మైన 

పచ్చిగల, 

జలమయత్వము తడి పచ్చి, నవీసత్మ సా 

నము, రసము, ఫలవంతత్వము 

యి ్థస్ధలు సీరత్. (అక్ర) స్వభొవమ్ము గు 

ణమ్ము లక్షణము గుణవిశేపుమ్యు నెజ 

గుణము చరితము చరితం. 1 “ 

మంచముమయొక్కు. అడ్డప సక్రైలు  (తిల్బవైపు 

మమొక్త యుకాళవఫ్రుయొ క్ష్లయుపళకెలు), 
టా ను! జా లు 

యం వేరీ (పా. శ్ర్ర్రిపరివూర్షతు వూరి, 

నిండు తృప్పి, సంతుష్టి తనివి తీ యట, 
అ కీ 9 

నిశ్చింత, చాలియుండుట, 'సంపత్తు. 

న్ ర్స్ ది హా సీఢీ హిత) నిచ్చెన మెట్టు. 
అంతస్తు పదవి; సాధనము. 

సేర్యా 

కవ సిస్టులు శవ దష్ (సా పదమూడు, 

(్రసా కీన్ (హి.పు) తల, శిరస్సు. (ట్రోసోా 

ఎఖ "సాల్ (వా). ఒక శిరోభూవ. 

ణఇము్యు మడు, "పెనిమిటి. 

లుల ఎలు సీసాంస (హింపు) సీసమ్ము 

ఎ శయల్టో సీసమ్ _ సీనూ (పొ.ఫు) 

[సలుల సేన్ నాన్ (హి.పు) ఆదిశేషువు: 
ఎమ్వలు వైఫ్(ఆ. క్ర్రీఖద్దమ, కత్తి, ఉప్వీు 
౪3 * జేచాన్ (పొ) వాక్ళద్ధిగల, 
వాక్చతురతగల; పరుహవాద్సి, తిట్టుబోతు, 

కాఫములు ఇపట్టువాడు* 

సో పఫ్ (అంధ్ర) ప్రయోగము, మం 

త్రము శాపము జపమాలిక, కత్తివంటి. 

యజ నేక్ (హి.పు) సెగ, వేడిమి, శాక 

కాపడము సెగదూపుటః 

| 'హ్యూంమైక్ శా(హి.పు)శతము, నూరు,నూటికి 

(యల సేళ్నా (హి) కాచుట్ట సెగచూపుట, 



'వచ్చచేయుట్కనిప్తామోదకాల్చుట,రొచ్తై 
-వెరం॥నవి న 

అకోలా వ్సీ త) శిక్ష, బోధ, పాఠభ్ర 

ము, టై. అమ. చి అడ్తహలు 

_దేనా (హ్హ్ శిక్షుయిచ్చుట, బోధించుట, 
నేర్పుట, ఉఊపాయముచూపుట. ఆలోచన 

ర్ 

(సించుట, 
శ ట్ర్ 9 (టభ్ర్వుం సీఖా (హీ) -నేర్చుకొనుట్క అభ్య 
నల నేగ్వా (హి) మునగెట్టు, 
లస సేల్ (హి.పు) ఈక్కె బళ్లైమ్యుు మిస 

కట్టు (ఇం) బంచాను. బేకరీ - 
"కొగోల (ఊఉ) బంబానుగుండు. 

లను పీల్ (హి.ఫు) శీలమ్మువర్తనము, మంచి 

నడత, స్ప, లజ్జ, 

ఆసా సీల్ (హి, శ్ర) శీతలమ్సు "నెమ్ము, తడి. 
ప (9 వ రమ్ (4) సోకూవిచ్చని. 

ను సీ లా(హ్ి )శీతలమైన , చల్లన్సితడిగల "నెము 
శే 

నగల్క తడినీన 

ముం సేలా (హిపు) సేల, సెల్లు, 

ము, పట్టుతలగుడ్డ, శిరోవస్త్రము 

యవ లల వైలాబ్ (పాప) ప్రవాహము, 
వరద; 'వెబ్బువ్వ ఏరు, సద్ది కాలువ 

కో బేసలు లాబీ (పా.్యశ్ర్రీ)పరవనేల్క వెల్లు 

వలో మునుగు భూమి జలమయత్వేము; 

తడ్వి వజద, వెళ్లువు ప్రవాహము. 

కో లేహా వెలానీ '(ప్ఫా 'దేళ దివరి సంచారి, 

(హి, 

చెప్పుట, 

ఉత్త్రరీయ 

తిమగబోతు , సంచానేచృగల, తినగ 

చలం (యమ! దాయ 
తలలను సేల్ఖడీ. (హింత్ర్ర్రీ చూడు 
వ "సేల్ నోంద్ (హి) అందుగుపిసు 

న్కు అందుగు బంక = ః 

ఆసా మెలీ (పా. శ్రి) అరభేతిపిక్కతో 
మెడపె కొట్టుదెబ్బ కర చేతి బంచుపోటు. 

వీ. య = సరై | చుస్తు 
"సేమ్ (హి, శ్రీ) చిక్కుడు కాయ, 

గ్రహ సీవ్ (పాష) వెండి , గౌప్యమ్యుధనమృు 
ద్రవ్యము, స్రీ క అయి జీ _బర్ 

-బదన్ -తన్- (పా, రౌష్య దేహముగల, 
"తెల్లని అందమెన, సౌగవై 

అకు (య్యా ము 
యలు వ్మా (పా.ఫు) నొసలు నుదురు, 

అవ కంపు సీమాబ్ (పా, ల్ పాదరసము 

ఏ! చేల్లో ంచ్తలు -దార్ (పా )దపలమెన 

చంచ లమెన, వ్యాకులమెన, 

క్యు [60స్టుు ఎట్లో [0ప్రు సీమావీ - సీమాబియా 
(పొ, న. మ స్య లం 

పు) గండ ఖేమం ద్ర్రంసా సీముర్ గ్ (హా 

డము (పతీ. 

ఉపా 'సేమల్ (హి.వు) బూరుగచెట్టు. 

(యస సీ నా (పూ) కట్టుకు? "రష సయ 

రచ సు _వీకోనా నా 

(స్వే సేనా (హి క క స 

ఆాఖ “పతీ (హ్ వెన్యాధిపతి 
(టు సేనా (హి) గుళ్తుపాదుగుట్ట పూజిం 

చుట, సేవించుట. 

జాసా లు _. ావోగేసై (పి -సెనాసె ల్స్ 

గత (హా ఆ) నె ఇల్చు సన్నలు, 

నుసన్నలు 

జ సేంత్ - పంత్ (హ్రీిజాచితముగా, 

ఊరికు షప. వ్య మూగా, వృథా+ 

సున గైంతాలీస్ (హి)వలువదిఏడం. 

(్యుు సేంత్నాా (హి) పదిలపరచుకు,భద 

ముగామె్టైట, దాచిపెట్టుటు, 

యుట్క సవరించుట్క ఉంచుట,కూమ్పట్ట 
చేర్చుకు, వేరు గాతీ సీజాంచుట. 

(ట్రాసూా మై సెంన్తీస్ (టూ) ముప్పది ఏడు. 

యయా చేంే్తుటు ఎయయంయలాతా! వయ్యా 

చక్కూజే 



ట్రం పాయో 
| 

ళ్ 

లోన్ _నమక్ _- సేంధాలోన్- 

నమక్ (హూ) మసెంధనలవణ ము, 

ఏ ఏ పార్వ సేందూర్. (హి.పు) సిందూరము 

జ్ యే ర్ర్ర సల -కా తంబాకూ 

(హీ) సిందూరు పొగాకు, 

ట్ర ్ ర దాసు సేందూరియా (హీ) ఎజ్జ 

మామిడిపండ్లు, 

అది ఏస్వుజు సేంధ్ (హి. క్రీ) కన్నము, గోడ 

లాగ దొంగలువేసీన ద్యారమ్మ్యు - పుట్ట దోస 

పండు, పుట్టపండు. 

(ఏ మలి సేంధా (హీి.ఫు) పెంధవలవణము. 

(సు యూ సేంధ్నా(హి) కన్నమువేయుట, 

సొరంగమువేయుట, 

యమహా = ఆట పస. సేంధీ - సేందీ 
(హింత్తీ) ఈశకల్లు చూడం లు = 

హోరి స్వీటు -కా గుడ్ (పొ) ఈత 

బెల్లము. తు రడి మసాల -కా సిర్క 

(హి) ఈకకాడి, ఈకపులుసు, ఈతకల్లు 
కాడి, ఆ! యరలడి చపల -కా పురా 

బ్ (ఉ ఈతసా లాయి. 

లమ మెన్తలు = మేపు సండ్ -ఢ్ (హిు) 

చూడు నస 

యను సీక్ (హిం శ్రీ) ఫూచికవుడక, 

చీఫ్రముపుడక్క పలుకుట్టుఫుల్ల, కాడ,చార, 

ప్రై గీత, 

(సము సేయ్టా (హ్ చూడు (య్యాయి 

(సర్వులు సేంక్నా(హి) చూడు య్యాయి 
(తన్నే సీశియా (హి-ఫు) బారలుళల, పశ్రై 

లు లేక గీతలుళల 'సన్ననోటు. 

అకు ఫీంగ్ (హింఫు) శృంగము కొమ్ము, 

“తెడ్డు, (శిశ్నము) 

సరు సీల్ డా (హి.వు) తుపౌకిమందు 
“వెం! వేసీకొను కొ మ్ముబుజ్ద, 
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యస శంగ్డీ (హీఎక్రీ) వీజకోశము, 

-కాయ్య ముల్లంగి కొౌయ. 

కా సింగా (హింపు) కొమ్ము బూరగ, 

యు సింగోటీ (హింత్ర్రీ) సింనో టి, 
దుష్పికొమ్మువీడి వేసినకటారు, చిన్నకొమ్ము, 

చిస్న బూరగ ఎద్దుల కొమ్ములకు “వేయు 

పాన్నుులు* 

యా నీంీ. (హిం శ్రీ అచూవణక్కు 
-నెశ్తురుతీయు కొమ్ము; ఒకబేపః 

గ్టుసీన(పొ, పువత,మ్యుజొమ్ముగుండె ఊర 
ము,హ్పదయము వీస్తే ట్షులాబంద్ (పా) 

కంపుకము, ఆపవిక (వోలము, ఊరవ(స్త్రము, 

తొముపట్ట- యు ఎ్వులు “బాక్ (పా 

విదచళితపృాదయ్యుడైన గుండెపగిలిన్క భన్న 

హృదయ్యుడైన, దుఃఖిత్చుడైను ర గాస్టల 

_ఆఅఎ బిన్ -కూబ్ (పొ థశవమువెంట 

తె టకొ న్ డు గాడు వ లావుకు, 

మమ్ "పో పషమెన రతన గోపా - జోర్ (పౌ) బలిష్టమైన 
రొమ్యుపుస్టినల్క పి)బలుడ్రైన్క తలబియ మైన 

సాహసిమైన్న మూళ్హుడైన్న దురువైన, 

యుంం లహ -జోరీ(పా, పుబలము, 
పోొద్చలము. సాహసము. తలబిరుసు, 

మూర్ధత్వము, దురుసుతనము. ఆలం ఎర్పాటు 

_-సిపర్ (పా) ఎదురుబడి. ముఖాముఖి 

ఎక్ట్ట ఎదుట్న సాహసముగల్క దురువనైన, 

వళ బాసు _సేలగానా (6) 

ఆలింగనము జేయుట అక్కున జేర్చుట,కౌ 

గ లించుటం ్రు టి గస్టో -సందూక్ 

(పా) విశాలవతుముగల" బ్ర రసు 

-కావీ (పా) ప్రిబలప్రయత్న్పము; ఆయా 

సమ్ముఅతిశం మృఅతికన్చము|మతీ ! ఒస్వేలు 

-అఫ్గార్ (పా భన్న హ్పృదయమైన, 

గుండెపగిలిన, దుఃఖితు డై 



త్తి 

సహో 

అరి వెణము, 

అసల సేవ్ (పాప) చూడు టలు = 
ఆగు సేవ్ (హీ “పు) సేననసేవియలు, ఓమవూ'స. 
కాలా 'సీవ్. (హి) సేవ పరిచర్య, కొలువు, 

ం | ఏసు సీ వావ్ (హి, ప్రుచక్కెరశుద్ధి చేయు 

టకుటపయోగించు ఒకకసవ్హు సుద్డికస సవు. 
యు కే లు 'సేవారీ (హి. త) శుద్ధి వేసిన 

పుర్కెర్వ (ద) చూడు ,1 ము 

తోసే సేవ్ తీ పాత్ర మ 

సా నే నేప్ శ్రా (హి.వు)) సము కాలిన 

మంటిపాత్యిలు, 

మౌాన్యమ్ము ఆగహారము, 
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జాగా సీనీ (పా. క్రీ) పైరు, సిచ్చి, తట్ట, | | గట్ సేవ్ డా (హి 

సాధువు. 

యగు సేవక్ (హి,ఫు) సేవకుడు పరివార 

కుడు శిష్యుడు వూజకుడ్పు పంథుడుం 

యో రథ సేవకాయీ (హి, శ్రీ) సేవ, పరి 
చర్య, కొలువు, వూజనము. (ఆతుకుం 

యా సీవన్ (హి. క్రీ) కుట్టు కుట్టుడము, 
౨ సేవన్' (హి.ఫ్రు) సేవనము 

రజ సేన్నా (హీ) సేవించుట పొదుగు. 

సో సేవైన్ (హీ. శ్రీ) చూడు ల టు 

చాస్య సేవాడ్ -సే నేహ్నాండ్ (హీి.పఫు) జెము 

డ్కు పాలజెనుడు, కాడ జెముడు బడక 

జెముడు, 

నలి జీనుమతస్టుల 

"సీవించుట, 

గ్ా 

ట్ 

పందొమ్మిదవయతృు.రము, పారసీకభాపులాోే 

పదు నారవది* అరబీలో పదమూడవది.అర 

వ్చీ వస్ష్మ సాంఖ్యము (దమ్ము 1) లో దీనిసంఖ్య 

మయమాడువందలు. 

ఆ (య పాబ్ (అ.ప్ర) యావనుడు, వయసు 

వాడు తరుణుడు, 

వాడు, | 

(౪ (ఏ పాబావ్. (పా భళిభళీ!, ఛభళిశ!) 

మేలుమేలా$్సీ బాగు ((ప్రళంస నార్ధకము, 

ఆ ఈయ పదామీ. (పా..శ్ర్రీ పికంస్య 
శ్ఞాఘన, స్తుతి పొగడ్త, మెప్పు పోంత్సా 

వాము (ల్లప్టమీట్తటు - దేనా (ఉ) 
ప్రశంసించుట, క్లాఘీంచుట్క మెచ్చుకొను 

నడివయసులగి నున్న 

ఠం, పోంత్సానావె పెట్టుట 

(| మీన్ (అ.ఫు) ఇది ఊరుదూ వర్షమాలలోని జాయ హెప్ (ఇం. క్రీ) విప శ్రి, అంయగడ్వి 
కార్య ష్థానము. 

బటు పూఖ్ (పా. త్రై కాఖృకొవు;కొమ్మ్యు 

శృంగ మ్యు ఖండము, తుసకుళాగమ్యుఆ త్నే 

- పము, రోవమ్యు భంగము సంబంధము, 

తగులాటమ్యు. "నెత్తురువీయు కొమ్ము మొ! 
ముు కలకండవూరికల్వుు వీశేపము, 

సంతాపము "వింటి కొయ్యాం 

ఎవ (పు) "రెమ్మ, చిన్న కొవ. 

శ్ 1ఏజ్రై టు _డార్ (పా) కాఖావంతము, 
కొమృలుగల్ధ కొమ్ములగల. జైయ్సఎ బ్ 

_దర్ పథ్ (హా) శాఖ్లోపళాఖలు,చిక్ట్హ 

ం అందదు -జీలఫాక్ 

(పా ఆవ్రూర్వము త నీలుగు 

బోతు. లే (మి మ్ _సార్ (శ్రీ) వనము, 

లుగల, 



యయ 
తో టృపొదరిల్లులతాగ హాము, అటివా(యి 

జ్జ అయయ యి సాన -పూన (పు) ఏ్వా 

దము,ఆ వేపము,జేనడము,నింద, దోహుమ్ము 

కళంకమ్సు. ఆరడి; రవ్వ అనుమానము, 

మోసము. న. - బీడి ళ్ _గజాల్ 
_ఆహూ( శ్ర్రై)దుప్పికొమ్య;వింటికొయ్యా; 

పాడ్యమినాటిచంద్రుడు, బాల చంద్రుడు, 

చంద9వంక, 

యయ పాఖ. (పావు) కాడి, యుగము, 
కొమ్ము; కొన్న; బొండకొయ్య+ 

చయ హాట్ (పొాసంతోహయుకమైన ఆనంద 

యుక్తమైన సంతుస్య్ర మైన, సుఖముగా 

నున్న నిశ్చింతగల, సంఫూర్ష్మమైనునిండిన్న 

జ | ఏయి పాదాబ్ (పా) జలమయమైన, 
పచ్చి, పచ్చని, పచ్చికగల్న్క పసిరికగల్ప 

కొ9త్తగానున్న: పళ ఏఎపచ్చగానుస్ట :నవీస 

మైస్క నవనవలాడెడు, మనోజ్ఞమైన) మనో 
హారమైన్క లేజరిల్లుచున్న, 

క! లంటి పాదావీ (పౌ. స్త్రీ జలమయ 
త్వము, పచ్చి;పచ్చదనము, పసిరిక ;పచ్చిక, 

క్రొ_త్సదనమ్ము నవీసత్సే సవనవ, లేజరిల్లుట్క 

ట్ర! ఎ యిహెదాం (పొ) అఆనందయుకమైన, 

సంతోపముగల్ప ఉల్లాసముగల. 

ర (1 పాద్చూన్ (పాొొఆనందముగల, 

సంతోపవముగల, ఊఉల్ణాసముగల, 
టోయిఎ యి షూద్మానీ (పాస్త్ర్రీఅనందము, 

'సంతోవమ్సు ఉఊల్లాసమ్చు అస్ల్హ్లాదము, 

కఏ[ఏ హెదపా (పా) సంతోపముగల శాల్జా 
'సముగల్హ ఆనందసహిత మైన 

ఎ యి షాన్ (పా, ్ ర్రీ)సంతోప.ము, ఆనం 
దము, ఉల్గాసమ్సు ఉళ్సెహముు వివా 

హాము, "పెండ్హి సంబ్ర)మ్ము ఉత్సవము, పం 

దుగ, మహోత్సవము. య్యశద్రఎ(యి 

40% కవ (యి 

_మర్ష్ (క్రీ) అత్యానందమావలన కలిగిన, 
మరణనూ సుఖమరణము, 

న ఎ (మ సాదియాన (పా,వు) మంగళవా 

ద్యములు జయఫాోప.ము, పెండ్లి కట్నము 

"లేక కానుక 

పయి న (ఆఅ) ప్ర ల్యేకము, ఏకము ,ఒంటరి, 

ఒకున్న వేవైను అవూర్వమెవు దుర్లభ 

మైన అరుదైన సకృత్ , కదాచిత్ అసా 
ధారణము, నిపాళతము, అపవాదము, 

బి 0 ఏ (ఏ -ఒ.నాదిర్ (అ) అరుదుగా, 
కదాచిత్ అప్పుడప్పుడు, ఎడపదడపు 

ఎప్పుడైనను. 

₹0 మీ హె౭వ్ (అపు) భామ్యకౌరుక్సు 
టీ కౌ-కారుడు. 

డ్రి (3 పారిల  (అ.జ్బ) మాస్దదర్శి మత 

గురవు, భగవద్భక్షిమాన్ద ముచూపు వాడు; 

రాజమౌాద్దము, "పెద్దతో9వు దండుబాట. 

శ గ్ డ్రై య -ఎఆమ్ (ఫు) సర్వసామా 

న్యనూగ్దము; రాజమొాస్టము, సెద్దబాట. 

క్వ ం (౧ సాంక్ (అ పు) నూర్యుడు. 

య్ర్ (యి హెరక్ (పా.పు) నోరువంక్కళారిక. 

యూ (ఏ షాస్తర్ (హింపు) శాస్త్రము. 

క లు న్ తీ సం)ళా్రి,శాస్రుజ్హుడు. 

యయటు - (స్ (య హెవ్ - హెమ (పా,వు) 

మూతకు, ఉన్నే ఒృి1ఎలడు 

_దాన్ (పా) మూ్రపొత)ిము, ఉవ్చే 

బోకి. 

(ఏ సాతిర్' (అ) ఉటంకి, జాణ, చతు 

రుడ్రునూయలమారి; చదరంగమాడువా'డు, 

౨ యి పాషర్ (అపు) కవీశ్వరుడు, కవి, 

క్ర (య పెఇరక్ా (అ. శ్రీ) కవీశ్వరి కవి 
త్వము జెప్ప తూ 



యూ 
య్ (6 పాఇరీ (అ. శ్ర) కవిత్వము. 

లవ్ (యి హెగిల్ (అ) ఉద్యోగి ఏదైన నొక 

సపనిగలవాడు లేక వేయువాడు, అనుష్టాత, 

నిష్ట్రప పరుడు, భగవంతునిధ్యాళమాలోనుండు 

వాడు, 

శో (ఏ పాసఫెఒ (అపు) మధ్యవర్తి, మధ్య 
స్టుడు పకు.నాది, మెచ్పజెప్పువాడ నచ్చ 

జెప్పువాడు, 

కీ వ్ 'పూఫ్ట్ఈ (అ)మహమ్మవీయాల నలు 

గురి ఇమాశులలో నొకరిపేరు 

గీ (6 పాఫపా (అంఫు)ఫుండు మొ![వాని”ో 

ఇట్టు. మందువళ్సి, పొాచన నాళము, 

[06మ8.] 

స్రీ (ఏ సాఫీ (అ) ఆరోగ్యకార్హి ఆరోగ్య 

చాత్క ఆరోన్యకరమెన, కుదుర్ను మాన్ను 
“చలాం అవ 

నట్టి, తీర్చునట్టి; అనుమానరహిత మెనతీమ 

భూూనమైన త్రి పరిష్టైరమెన, ఖండిత మైన; 

అధ్య అద - | వ 
"స ఎప్టాచైన ం! నిహ్కష్ట్యమయైన ల! నిబ్బయమెన క్రి 

-మున్షక్ -వాకీ కీ (అ)పరమారోన్య చాత, 

| ఈశ్వరుడు 

"మన 
$ 

వాణక 

గ్ర యి పాక్క్ (ఆ) దుస్టృటమైన్న. కళిన్నవై 
కష్యతరయమెను బాధకరయమెన, దుర్నకమెన 
చై ఎ వ కస 

వ. ఆనిస్మ్వమెన, అసవా 1 

మైన (1 -గుజేరా రూ 

టాం. ల చుట్ట 

అనిస్ట్రము'గానుండుట,అస సహ్యామనిపించుట. 

(ఏ కిర్. (అ) కృకజ్ఞక తెలుపువాడు, 
కృతజ్ఞుడెన, సంకుష్టైన ల తృప్పిగల. 

క్ి సాకీ (అ) మొంజ సెట్టుకొనువాడుు 

ఇ మొజగల నడు కొండె గాడ్కు తప్పుపెట్టు 
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వాడ్కుకాడీలుచెప్పువాడు, అనంకుషుడు 
లు 

సణుగువాడు, నేరముమోపువాడు, 

చే న్ (ఓ షానిక్ష (పాంప్ర) పరిచారకుడ్సు సేవ 

కుడు, విచ్యార్థి శిష్యుడు అభ్యాసకుడు, 

తాటి యెట్లు చయ - క్పీర.(ప్ర) పరి 

వారము,పకివారకులుు పనివాండ్లు బంట్లు, 
వి లంగ 

బానిసలు ఇంటిపక్కన పనివాండ్హ కొరవై 

"వేసినచిన్న యిల్లు,ఓరపాక, ఏలి ంటేళే [గా 

-ఎ,రపుడ్ (ఫు) పియశిష్యుడు, ఉత్తమ 

శ ష్యుడుం 

గె | పూ 
యో గ్ ఫానిర్డీ ( 

కొలువు; విద్యా సే 

కల బహువమూ కానము. 

య ౮ సాల్ (పా, త్ర ఆోంకవము, కాలువ, 

ఆవల (య స్ట (పా) కురపవాడ్యు 

కాలువనేయువడు, 34 ల్లీ (దక్ 

(పా) శాలువలు కుట్టువాడు (పట్టుతో 

ప. 

ంయి పామ్ (సా, స్త్రి ైం/సంధ్యాకాలమ్ము సాయం 

“రెలము, వ యా సంజేప్రాద్దు:అ 

మొన షక్ సము భం పయాప: స సమ -వ( ) 

గ్గ . దయా సమయములు, ఎల్లప్పూడ్ను శపు 

మాప్తు శెండువూటలు, [ఒక చేళము. 

(ఏషామ్(పొ. శ్ర) కోళలిమొ?వానిపొన్ను 

గ్ (ఏ సామ్ (పా-ప్ట్రుళ్యామవక్షముగల్క నల్లని, 

నీలపు, శ్యాముడ్సు కృృ్లుడంం 

(4 (మ సూనూ (పొం్ర్రీ)ఇంపు గాపలుకు నొక 

పమీ, నల్లపెట్టు "| 

యాలి (ఏ సామత్ (అ. సై) దుకచ్చష్టృము, 

ద ర్చాగైముం శకున సే ,బిపత్తు ;క ప్రము:నింద స్ట 

పవొచమ్ము పెద్దర్ము చెడుగు- యయ 

న... ఆశిమాల్ ( శ్రీ) దున్నర్మ 



స (్న్ 409 

ఫలమ్ము పౌపఫలము,దుగ్గతి. తయ య 

సతర!) (4(6-జేద- కామా రాాకాఘేరా 

(ఉ వైవోపహతుడు,డొర్భాగ్యుడు ;దురదృ 

ప్రాడుర్తున్సి సఉం-య్యేట్ర బ్రంయింకడు 
-సర్పర్. 'కేల్నా-సనార్' పోనా (ఊఉ పె 

ద్దమ్మనె _తిె*ెక్కుుట , చెడు కాలమువచ్చుట. 

జం ఏ సామిఖ్ (అ) వైన ఠాన్నతయమెన, 

గ ర్వముగ లం 

క (మి 

ప్రఖ్యాతి, పదవ్సి పరువు, మశ్యాద్క మా 

నమ్బు అంతస్తు, _వెఖరి, ఠీవి డౌలుం, రీత్కి 

అందము రూఫు, ఆకారము. ! ఏ్టు[ 
_దార్. (పా) మహత్వముగల్క ఘనమెన్క 
గౌరవముగల, భునతగల్స ఆడంబరమెన, 

విభవయుక్తమైన దివ్యమెన దొడ్డ,నొప్ప, 
శృంగారమైన, అలం"'కార మైన. కా అయ్ 

యల -ఒ,సాకత్- (శ్రీ పటాటో 
పము, _వెళవమ్హు ఆడంబరము. యతి ఏ ఫామిల్ (అ) ఆకొమించు, వ్యా 

పించు, కలుపుకొను, శేర్చకొను, ఇము 

డ్చుకొను, ఇేరిన కలిసిన, మిళిత మెను ఇమి 

డిన్న కూడుకొనిన; 'సంయుక_స్టైన,మోబజి 

తమైన 'సమేతమైన్న జిళర్వైన, సహ, కలి 

అ (యి హాన్ (పా.పు) తేనె లెన్తై, తేనెపట్టు. 
గో యి హన (పా.పు) దువ్వెన బుజేము, 

'స్కృ_ంధమ్యు సాలెవానికుం చ 

క (యి హహ్ (పా.పు) పిభువు, యజమాని 
సి కూడి, చేరి ఏకమై, ఒకటిగా తో, 

కూడ. (14 (ఏ -వాల్- ఒశే స్ధితి 
లో యధాపిస్తుత ముగా, యధాస్థ్రితిగా, 
బేర, కలిసి 64 (య -కర్నా (ఊఉ) 
శేర్చుట్స కళూర్పుట, కలుఫుట్క జీతచేయు 
ట్స భాగము యిచ్చుట, ేర్పుకొనుట. 

(్ర ఉమిల4 (మ -హోనా(ఉఊ) కలియుట, 

వేరుట్క కూడుట, జేతయగుట, సంబంధిం 

చుట్ట పొలుగొనుట, 

యా] (యి ఫామిలాత్ (ఉ,ఫు) అవిభక్తాస్తీ, 
'సమష్ట్యాస్ని, ఊవృడి, పొత్తు,సహాభాగము. 

తో టీం మ పామిలాతీ (ఉఊ) ఉమ్మడి గానున్న్ట 

'సమష్టిగానున్న పాత్తుగల, 

గో (మ హామ్మ(అ-పు)ఫ్రూణేంద్రియమ్యువాససం 
౮ (4 యీ సామియాన(తు.వు) పంపే,పందిరి, 

వితాసము, "మేలుకట్టు, చప్పరము, శద 

రపు గుడారము, 

ప (మీ హాన్ (అం్యశ్ర్రీ) నొప్పతనమ్ము మహ 
త్వము; ప్రకాశమ్కుపి తాపము, విభవము, 

ఘనతు ప9భఖావము,గౌరవము,ఆడంబరము, 

భర్త దొర్క రాజ్యుేకు, గొప్ప,దొడ్డ, పెద్ద 

స్వామి ఆచార్యుడు, వశదరంగములోని 

రాజ్కు తోసిరాజా (అనుట ) (5 (ఏ 

హాజ్. (పుచేటచేగం ్టో (్ట క [వాచాలా 

(పా.పు) తోడు పెండ్లికొడుకు. ఈ40కయి 

_బలూత్. (పు) సిందూర వృతుము. లేక 

ఫలము, ణ్ (1 -పర్ (ఫు)పతుల 

"ఇ₹క్ళ-లలోని ఇద్దఈ శ. ే  క (ఏ -తీర్ 

(పు దూలముష్స బ్ర మక (యి -లయిఖావర్. 

(పు నూర్యుడు, $ ఎబి కయ్ - దర (ఫు) 
రాజహర్మ్య్యముయొక్క_-గాని కోశ యొక న 

-గాని చుట్టుపంక్కాలనుండు ఇండ్లు, రాసే 

వాడ ఏ! 0 (0 -కా దగీ (శ్రీ) 
రాజకుమారత్వము ,రాజకుమూరుని కౌమార 

దళ కచ!) క (మ -జాదహ్ (ఫు) రాజ 
కుమారుడు యువరాజా, _ర్హత$0 5 మ్ 

-_జాదీ (క్రీ) రాజపుత్రిక, రాపేకుమాత్తె. 
క్ (1 లు క [ఏ -నవార్ (ఫు) బంట్రాత్కు, 

బాగా గుజ్జమునెక్క నేర్పినవాడుు మేటి 



ఎటట 
రౌతు. జమా కయి - ట్లటంరి క షః - 

సాహిబ్ _-జీ(ఫు) స్య్వైములవారు(పక్క్ 

రుల గౌరవనామమిు), 463 _గాక్్ 
(ఫు) అశ్వగతి భేదము; మందయానముగల 

(గుజ్జమ్సు, సుందరయానముగ ల(గుజ్జను,, 

| ఫటల క టపి -మవ౦క్ (పు) సూర్యుడు. 

ల (టయ పాహోన [(పాె శాజౌస్ట్టమెన 
రాజయాగ్యమెన; శాజరీవిగనల, రాజకీయ 

మెన్క శేంస్ట్యమెన, దొడ్డఖున మైన్మ "పెండ్లి 

వస్త్రములు పెండ్లి దుస్తులు పాయం'కా 

లమ్యుసాయంుఎకెలపుగ్రాగము* (విశేషము. 

క దియి పాహాతరప్ (పౌొ,ఫు) వనస్పతి 

ఎవి[యి పాహిద్ (అపు) సామీ, చూచు 

వాడు, (పా) అందమెన మనోహర మెన, 

ప్రియురాలు, ప్రయమెన) మనోజ్ఞమైన 

రూపసి ) (ఎప టు _చాజ్ (పు) సౌం 

దర్య అోేలుడ్కు (శ్ర్రీలోలుడు. ఎపి (యి 

బ్ర 106 లీ బా జార్ (పు వలయాలు, 

బోగముది. (16 బది (య ఎివాల్ (పు) 

ప్రుత్యత.ముచూచిసవాడు. 

ఏది (ష పాహిదీ (అ. శ్రీ 

వాజ్టూ శ్రముం 

క మ్ [ఏ పహాహాన్ హహ పాంపు) రాజాధి 

రాజూ రారాజ్కు నికఏవర్తిః 

మి (టు హాహన్ పాహీ (పా,సాన్రూ 

జ్యము, ప్రభుత్వము, చక9వర్తిత్వము 

రాజ్యము రారాజసం॥, చకవర్తి'సం॥* 

ట్ి య పాహీ (పొపిభుక్వన్సురాజ కీయ 

మన 
చుటూ 

)) సాకమ్యుము, 

రాజ యోగ్యయమెస్త రాజకీవినల్య 

రాచ్చ రాజుయొక్క? 

రడి యమ హెహీన్ (పా.పు) తెల్లడేను ఒక 

-వేటపవీ; (తాసుదండ లేక ముల్టు. 

410 ( కో 

సా 

అక యి హాయాన్ (పొ) శోభస్కరమ్ము 

యోగ్యమైన తగిన అగ్ద్హ మైన,ట-చితమైన+, 

ము [మ పాయద్ (పా) కావచ్చును, ఉండ. 

వచ్చును యోగ్యమ్ము ఉఊచితమ్యుఒక వేళ , 

"కాబోలు, బహుశ సాధ్యమా ఏమో. 

ఏ్లర్త ఏ భుయి -ఒబృచాయద్ (పౌ) య 
ధో-వీతముయధావిధి 'కావలసినట్టు బా గె, 

బహుళ, కాబోలు ;ఉండవచ్చును;అరుదు= 

ఆయు టు పాయిస్తగీ (పొ. శ్రీ) సంస్తార 

ము నాగరికత, సభ్యత, యోగ్యత, "ఇద్ద 

మనిషీతనము, మర్యాదలు నమ్రత్క సరస 

త్వమ్ము సౌ జన్యత్క సుశీలతృ దాక్షీణఖ్యము, 

సుళిమీతత్వము, 

అటిఐ్ల యి పాయిస్త (పొసంస్కృృతమైన్ననా 

గరికకగల్క యోగ్యమైన 'సభ్యతగ లృతగిన; 

మ క్యాదగల, నవ్రుతగల సరసమైన; సౌ* 

న్యతగల్వ ఉచితమైన, సుశితీతమైన;సుక్ 

లతగల, మర్యాదగ ల, దాతీణ్యముగల, 

బావైన్స ెద్దమనిషిమైన;మంచి, వినయము 

నల, లాంగడుంం 

౫ యమ హెయొఒ (అ) బపొరంగమొన; (ప్రచుర 

మేన (ప్రకటమైన్న బౌహవోటమైను (ప్రసిద్ధ 

ము, ట్ర జా ఏ -పహోేనా (ఆ) (ప్రచుర 

మగుట; ప్రక టితమగుట్క బహిరంగమగుట్క 

(ప ం 

పాటు షాయక్ (అ) (ప్రియుడు ఆేమనల, 

ఆశగల, [పియమునల, వాంఛ్ధగల, భ్రాంతి 

గల, కోరికగల, కాంకగల్క ఇచ్చగల- 

ఆయ పుబ్(పా. క్రీ) రాత్రి, శేయి,మాపు, 

ఫట లావాాజ్. (పా) బొమ్మలాట 

ప్ర న్ ఆయి _బావ్ (పా) నిశాని 

వాస్కి రాత్రియుండువాడు. ర్యాత్రికియుం 

డువాడుు 'రా(తియంతయు ఉఊండ:చాడు, 

వాడు, 



అమి వ. 

నయ ఆ4పి-బఫైర్ (పా ర్యాత్రిమేమ 

ముగా జీరుగు-గాక్క ఆశీర్యాదవూర్వక వం 

దనము* ఆ గ్ ఆ -విబరెత్ (పా 

పిళ్చదినమ్ము షాబాను నెలయొ క్ల ౧రవతిథ్సి. 

ను క్ టట _చాషీ(పా) నిశావాసము, 

రా(త్రికియుండుట్ట ర్మాత్రియంతయు ఉం 

డుట, మాపట్తిబన లేక విడిది లేక ఉనికి, 

మో !ప్లు ఉయాటబేదార్ -ఖేడ్ (పా 
జాగరణకేయువాడు. ళు 1 జ్లాామీ 

మి - చేదారీ-సేడీ (పా) జాగరణ 
జానరమ్ము. -మేలుకొనుట, - ఎ) టరు 

య 6 -పృకార్ -తారీక్ (పా) చీకటి 
“శేయి*, మ్ల యయ -వెయల్లా(పా, నిడు 

ెళవీకటిళీయి, దీర్ధ్యనిశ ద ( (౯ టాయ్ 

ప్రసా (పా, సూర్య కాంత మాత్యక్యము. 

ఇ 1 మ టపి -ఖాబీ (పా) మాపటి 

బట్టలు, పడకదుస్తు, మాపటిని.ద. యంపి 

(6 ా-ఖూన్ (పా) మాపటిదాడి, రేదా 

డి, రాత్రివేళ పైబడి వంపుట ఏలీ చల్తా 

-దేక్ల్ (పా,ప్రు)నల్లగుజ్తము. ఒకు తల్తాయ 

-దేగ్ (పౌ 'ర్మాతియంతియు 'సన్ననిమం 

టై వండిన మాంసపు వంటకము. బయ 

యయ -రంగ్. (పొ). చీకటివన్నెగల, 

నల్లని (గుజ్జము)యవి ఈ యమ-ఎజిఫాఫ్ 

(పా శోభనపు రాత్రి, పొన్ను నాటిరాత్రి, 

గ ర్యాదానపు నాటి “బ్రాం (త లాయి 

యు ఎ ఉపి -ఎ, పపహోదత్ (పా) మొ 

హజ్జముయొక్క్క_ ౯ వ తిడ్సి, "వెంవాజ్ఞము 

యొక్క ౧౦వ నాటింాథ్రి, ఏటే చ్ాల 

=_వ్సి కదర్ (పా) కురా నుగంధము అవత 

క ల టీ 
తీ 

ఈళి ఈ 

రిం-చినదినము, గంపానుమొక- ౨౭వ తిథ్సి 

ఏటో జాాసి-కోర్ (పా శేచీకటివాడు, 

క్రో జాయ _కోరీ (పొశే జీళ టి, 

రాథ్రి, ఏ చాయి న్డ్ (పొ తలా5 

వాడు ఠా, తి కావలివాడు, ర (6 అమి 

అ 0  -ఎఏి మావ -మాసాతాబ్ 
(పా, వెన్నెలలేయి, సత్రం టం లాయి - 

ఒ,రోక్ (పా) రా(తింబగళ్లు, "దేయిం 

బవలు* 

యయ పుబ్బ్ (అ.పు) పటికారము. 

అ (మీ సుబాట్ (అపు) తారుణ్యము, 

యొవనము వయసు, నడివయసు, ఆరం 

ఛభము, మొదలు (గొల్లవాడు. 

అ యి వబాన్ (పా,పు) పసులకాపర్సి 

౧౮ టయ వబాంగవ్ా (పా, శ్రి పశువులు 
-వెంు॥వి రా త్రి శ్రాటయందుకట్టునుట్లు 'ల్రేక్ష 

కొట్ర్రము; సాయంశాలము. 

ల భయమ హుబాన (పా, ౧" త్రియందు,మాపున 

ఫ్రం) లీ (యారోన్ అహో ర్యాత్రము, 

రాత్రొంబగ ళ్లు శేయింబవలు, 

రా... న్ా వఛావాత్ (అత్ర) సారూ 

ప్యము, పోలిక్క సామ్యము, ఆకారమ్యు 

రూపము రూపునేఖాపిలాసములు, 

మ్యయ్ వబ్బ్ (సంపు) శబ్దము, 

సమ్ షిట్ 9 (అపు) జేనం 

6 టయిమి వబిస్తైన్ (పా.పు) పడళటిల్లు, 

ఏ కొాంతమ్ము మందిర ములలో 'రాత్రియాండి 

భగవధ్యానముశకేయుచోటు. 

ల వమన పుబ్గా: (పా, వీకటివన్నైగల, 

మసక -గానున్న, 

య వుబ్గీర్. ( పొొకీచు రాయిఇలకోడ్సీ 



వం మాపటిదాడి, రా తిలోవైబడుట, 

వ్ వబ్ నమ్ వా 

య్ పిబఫా (అనై ఆ) సారూప్యమ్యు పోలిక, 

రూపము, ఆశారము* 

గి మ. అనుమానము సంభవము, 
ఏమ్యుమ్కు సందేహము, 'సందిగ్థము; శంక 
సంకోచమ్ము భాంత్సి భభిమ, .(మైను 

గాల్యయే మబీన( పౌ) ల్యాాతిసం[,మాపట్సి చడ్డి 

గాతయి ప.వీహూ (అ) 'సరూపము, సదృశము, 

పోలివద్శి వోలిక్క ప్రతిను పటము అకె 

రమ్హు రూపము* 

“ీ) హీమమ్ముమంచు. 

యస - కృళయ పంపర _ పపరక్ (పా) 

గబ్బిలము గబ్బి లొలు, 

ఆ యు షితాబ్ (పా) శీఘ్రమ్ముత్వరవడి 
.. అతురము, వేగము, తొందగ న 

త్వరగా; వెంటే బడాన, విరాన, త్వర 

నగల్ప వడిగల, వేగమునల, ం కు న్ 

_కార్. (పా) క్రకారుడ్డు న 
వాడు, 

వాయ్ షితాబీ (పా, నీ టై? శీఘుము ,త్వర్య 

వడి; వేగమ్యు తత్తర తొటు9, తొందర, 

త్వరగా, తొందరగా, బడణాన, బిరాన్న 

వ్యాకులము, కలత, 

అకు) టయ పెతాలంగ్ (పా_పువీలమండ; 

మడిమ కాలుఎముక్రా 

యి హు షుతుర్ 1. పు ఒంటె, లొట్టియ్య 

“రాలు, 

లాట్టిపిట్ట- యయ -బాన్ న ఒం 

"పెవాడు; ఒంయకెతోలువాడు. ల్లాఖ్లటు 

్ (శ్ర+ -బేమవార్ (షా) ముగుతా9డు 

లేని ఒంటె, అడ్జమదుపులేనిది;పోకిరిమమైన 

అవిభేయయొన్స చెడిన దిప్పకాయి తల 

బిరుపైన, స్వేచ్చానువర్తి మైన మగడా 

లేని ఎన్దువంటి. ఎటు య -ఖాన్య పా 

లేల ల్ అయయ 

ఒం కెలదొడ్డి "లేక కొట్ట్రము లేక లాయము, 

కా యాస -సచార్ (పొఒంకురాతుం 

క సాండ యాగమొటే (పా పోకిరితనమా, 

ఛలమ్ము మోస సము-ఒస్వేన్ య్య -శ్రీన(పాా 

న ఆతికపట్కి తీరని పగలవాడు, 

క. గావ్ వా పొడలలాట్టియం 

సల _ముర్డ్ (పొని ప్వు కోడ్స 

నిప్పుదిండ్నీ ట్ వ్ర్రపదీ ంర్ర్యయ ఏ -నాల్ 

(సా షన... చిన్నతోవు ప్ర వ్ 

గట్టుదురు, 

య్ పుతుకీ (పొ జంకె బొచ్చుతో 

చేసిన వస్త్రము, రల్లకమ్ము రాంకవము, 

ఒం షెపైపెట్టివాయించు "జెర "లేక న-గార 

ఒంకెవన్నైన ల, గోధుము లేక బాచాము 

వన్నెగల- (వీరుడు పాజహాసి. 

దయయ షుజాఒ (ఆ) వైర్యశాలి: శూరుడు, 
తేట షుడొఅత్ (అ. శ్రై శ్ర) క్రైర్యము, 

వార్యమ్చు సావాసముం 

పాయను పజర్. (అపు) వృ తుము, చెట్టు, 

ఎ | చృచూష్ - దార్ - చెట్టువలె చెక్కిన 

కూంగరపునాయి. 

శ్వంనుపి పుజర (అ.ఫు) వృవష.మ్ము చెట్టువంక 

వృకుము, వంశావళి; పొలము మెం॥వాని 

పటము, 

గాయి పహ్నహ్ (అ.ఫు) పరిపాలకుడు, 

ఊరి పారుపత్తిగాడు, గా9మాధిశారి, 

తలారి కావలి వాదు, 

అ 

గ్రామ _పుఖ్ స్ (ఆఅ.పు) బేచామ్యు ఆ"కొ 

రము, మూరి న మనుష్యుడు. 

యుల్తుదముడు వ. వఖ్ి కీయత్ (ఆ. ్ ర్యయూర్చిమ 

త్వము; మానుపత్వమ్సు గొప్పతనము, దొవ 

తనము; కులీనత , వెత్తనమ్ము 'సౌదిన్యిత, 



61ర న ఏ మగ 

నప మాలవా వాలా పాల
ా జవాను శే 

1 మ సిరా (ఆఫు) క్యియమ్ము విక్రయము, 
మర్యాద, ఫునత, లఅోగ్యత మానము, 

గౌరవము, పెద్దమనిసి.తనము, వైభవము 

(ప్రలౌపము, 

చప షుద్( పా) గతము ఆరంభమ్ము మెందల్యు 

మూలము, ఏ4 నువ - అఆమట్ (పా) 

జరుగుచూవచ్చినది; ఆభారము, వాడుక, 

సాంప్రదాయము. మ్రు ఏయి -బుద్: (పా 

స్వల్పజ్ఞానము, కొంచెముగా తెలిసియుం 

డుట; 

ఏయి వుడ్స్ (అ) (ప్రబలత కఠినత్క గట్టి, దిట్టము. 

దత బయ్ -ఒ: మద్చ్ (అ) పటాటోపము, 

వెభవము, రీవి (ప్రచండతృ(ప్రబలక, కఠరినతు 

గట్టి; దిట్ట్రము, బలవంతము, ప్రోద్చలమ్ము 

ఒత్తిడి, బలాత్కా_.రము* 

1 ఏమీ పద్దా (ఉ_ఫు) మొహజ్జములోగుమ్మట 

ముల (శవవాహనముల) తోగూడనుండు 

'టక్కె.ముః 

ఆమి ఏమ్ షిద్దర్' (అ. శ్రీ) కఠినత, జ దేకము, 

తీవ తీవ్షత్క కష్ట్రమ్యు బలిష్యృత్క ముమ్మ 

రమ్సు మలక, (పోద్బలము, బలవంతము, 

అధిక్యత్క (ప్రచండత,; విశేప.ము;వి స్తారము, 

లో తయ షుదనీ (పౌ. శ్రీ) భావి. భవివ్య 
ము, కాగలది సౌధ్యము;తరముశక్యమ్యు 

సంభ "వ్యము* 

గాని చమ హుద్భ్ (సం, శుద్ధమ్ను 

ప్లు షమీ వదీద్ (అ) కఠినమైన ప్రబలమైన, 

కష్ట మైన అధికమెనస్మ బలవంతమైన్క బలి 

స్ట మెన,పోొద్బల మైన , టల ఏల్లుమి 
_ఉల్,అదావత్. (అ, పిబలట్వేసి. 

య్ వర్) (అ) జాన్ట్యమ్ము చెడ్డకనము,దుర్శా 

గ్రమ్ము ఇెడ్డతనమ్ము. దుష్టత్వమ్సు దొమ్మి; 
తంటాలు తగలాటమ్ము జేగడము. పోకిరి 

తనము, 

వ. 

కొనుగోలు క 9)య వికరియము, 

యఎ|మ్ మరాబ్ (అ. శ్రీ) పొనక్సు శ్రాగు 
పచార్థమ్ము సారాయి,మద్యము, పానకము, 
నా య! ంమి ఎొఫుర్ గాలీ (పా) 

బుడత గీ చు సారాయి, 

లయలో (మీ ఖాన (ప్రాళు౦ డు 

మదిరాళ్చహము,సంధానశాల, మద్యశాల, 

సారాయి అంగడి. శ్ 1 ఏమ అన | చ 

క్ర మళీ (పొతాగుడు శ్రాగు 
బోళతుతనము. లో ఏల | మ లీ 

దోఆతిపు (పూ) శనెంకుమారులు సంధా 
నముజేసీినసా రాయి, ఘాటు*లసొ రాయి. 

1000 6డి ! మీ -ఉత్ కహూర్. 
-తహా (ఫు) సోమరసము, అమృకము. 

శ్ ట్లో! ర్ నరాబోర్ (పా) మునిగితేలిన, 

తడితడిగానున్న్య, నీళ్టుకారుచున్న మిక్కిలి 

తడిసీనః 

కో మి వ గాలీ (పాంపు) తాగుబోతు, 

తా9గిన మత్తుగొనిన, మెక ముఎకి)%_నం 

ందిపీమి (ప్రాట్ (సం-పు)శ్రాద్ధము; అపరకర్మ, 

|! ఫి పరార్ (అ,ఫు) మిణుగురు కణము, 

నిష్వురవః 

య్సి 1 మీ వరారత్ (అ. శీ) జౌష్ట్యును, 
ధుర్మాగ్టమ్ము దౌగ్జన్యము, పోకిరితనము; 

అగి కణము, మిణుగుర్వు దొమ్మి, తిరుగు 
౧ అాళ్టీ 

బాటు, ! మ పురారతన్- బౌష్ట్య్రుము 

చేత, పోకిరితనముబేత్స దుర్తాస్తముచేత. 

ి పశ్రార (ఆఫు) అ్యకణమ్సు మిణు, 

గురు నిప్వురవ. 

యశ్! మీ మరాఫత్ (ఆం శ్రీ) కులీసర, సౌ 

జన్యతృ గొప్పతనము ఘనతే యోగ్యత; 



సభ్యతృ "వెద్దమనిపి. తనము, మర్యాద, దమ్ము మతము మహక్యదీయమతధర్మము, 

సుశిలత , నాగరికత ము; సాంప్రదాయముం 

'పొళ్తు, గస. శ. సంధి కక. 

ఛెానము, పాలు, చేరికకూడిక్క సంయో 

ము. ఒ౨6 యర ,మ -నామ(పు,ఉన 
పత9ము, 

యడ్ల! శ్రీ) ప్రతిక్ఞైలు, 
ఒడంబడికలు, నిబంధనలు, చక్ట్రములు, నియ 

మములు- (ఏం వ ఒట్టుంమి) 

అలి షుర్ (అ.ష్ఫు) వ శ్! , ఆౌగుటం 

యజ్బుమీ న పుర్చత్ (అ,పు) సొనకము, పాక 
ఆ హర్చతీ (పా) తియ్యనిమ్మపండు; 

రవసెల్లా, వలిపెము; ఎరుపు పసీమికలిసిన 

వన్నె "లేక అట్టివన్నెనల ఉంగరపు రాయి; 

సారవంతమెన రసవంతమైనః 
₹ో వర్ హ్-హరవ్ (ఆ.న్మ్రై్ర)వివగణను, 

వాష్టఖ్యానము భెహ్యుము, అర్ధము? క 

వర్హనము; దర, వంతు, "లెక్కా: కట్టుబడ్, 

ముం గో టి పూ నయిన యా ర బందీ ( ) 

౨ పురాయిత్. (అ 

ధకలవైనమ్చుధకలపట్టి లేక 
శ 1 -వార్. (పా) వయినముగా, క9మా 

నుసారము, (మిణుగురులం. 

దూరు, క 
౧" 

శ్ ఫ్ పరర్ (అ పు) అస్నికణమ్మునిప్వురవ, 

( 
శ్ ఛు హర్ష్ (అ. శ్ర) ప్రతిజ్ఞ ఎన్బాట్టు 

“ఒడంబడిక, నిబంధన నియమము, చట్ర్రమ్యు 

జూం కంబదెము, చవ ముః 
(యె యె 

టం ఖో జర / అలో యక బ్యక్వియి మర్తీ-వర్తి య (అ) (ప్రతి 

జ్ఞావూర్వక మైన? నిబంధనవూర(౩మెన, స 

టం. నిక్నేయమాగా నిస్పంశయ 

ద్ర క. (ఆ) అ ధర్మ మా 

పద్ధత్కి ఆచాక 
య బం ౬ ఛు 7 ఎెమవామ్మదీ (ఆ) 

. మహన్మవీయధర్మళాన్ర్రము. 

యష్ వ పర్ అన్ (అ) కాస్ర్రతః ధర్తానుసా 

రమ్ము మవామ్మవీయళా్ర్రైను సౌర ముగె, 

ఆంటి హర్ ఐ (అ) ధర్మశాస్ర్తోక్వమైను మ 

పహామ్మాదీయ ధక్యశా క్క మెనం 

నీ ధే షరఫ్ (అఫ్ట)అన9ిగణ్యత్వమా,గౌర 

వము, గొప్పతనము, ఆధిక్యత, విశేషత, 

ఉాత్తృనుత, క్రస్టక్క ప్రతిస్థ: పదవి మ 

ర్యాద్స పరువు, 6(య్ల్యాలీ అవీ మ ా లేజా 
నా (ఊఉ) అగ 9%ణ్యకనుపాందుకు, ఆధిక్య 

తనొందుకట, మించుట, మోకుటం ఇ ధు 

న "ల్ల -యాబ్ (పా) ఖఘంత పొందిన, 

తలను కో వృ సత్కారముపాందిన 

| క పరక (అపు) ఉదయాది?), ఉద 

యమ్ము తూర్పు ఫూర్వదిశ. 
తో వర్ కీ (అ) ఫూ ర్వాత్యయెన, 

తూర్పు 'సం॥1 

యమ్ సిక్స్ (అ,ఫు) మేళనమ్యుకలపకుము, 
ఉమ్మడేే, పాళ్తువిన9ివో రాధనము, ఈశ్వ 

రునియొక్క_ అద్వితీయచంగమ్యు వ్యఖిచా 

రము. 

య్ షిర్కత్. (ఆ స్ర్ర్ర)చూడుట్తుట్సేప 

అటి పర్క్ (పా..* త) సిగ్దువిడియమ్ముల్పు, 

౮ ర నాక్ (స లజ్ఞాకుకై, 

లకర మైన. కర = గాపహూ (పా 

సిస్ప, సిస్టపట్టు గుహ్యాంద్రియము, 

యో య్ ఆ సి వ.ర్మామర్మీ[(ఉ ) అభిమానము, 

సిష్టుబిడియముల్కు అభిమానము బేత ;సీ గతో 

బిడెయముతో. 



బట్పిటి ఉషర్ (యి 
౨) ఆయ మర్మాలూ (పా) లజ్ఞాళువైన, బిడి 

యముగల, సీగ్దునలం ( 

౮ పి పుర్మానా (ఊఉ) అభిమానించుట, 

నిషసపడుట్ట  లజ్రించుట, బిడియపడుట్కసి (ల జ్ 
గ్టపరచుట, భంగపరచు టి ఆవమానించుట. 

ఏ యే మర్మావ్ (ఊఉ) చూడు (మీ 
ర టశ్వను. వర్ష్సౌర్:. (పా) లజ్ఞాళువైన, 

లజావంతు'డెన, సిగుపడిన, లజ్లనొనిన, 
జ టన ౧౦ జూ 

భుత్వము; సిగ్గు, బిడియము లజ్జ, 

రనిఈ్యమి వర్ష్గీన్ (పౌ) లజ్ఞాళు వైన, బిడి 
యప'డెడ్డు సీర్టుపడెడు. 

యోచేశామి మర్మిందగీ (పాత్ర) సిన్దు, 
బిడియము, లజ్ఞాళుత్వము, అవమానమ్ము 

భంగము. చిన్నతనము. 

కముయేతి ్రాపి హర్మింద (హి) లజ్ఞాళువైను బిడి 

యముగల, సిగ్దుపడిన, లజ్జితుడైనం ఉప 
కృత్గినొందినం 

1స్త్పమి మర్మీలా (ఊ) చూడు (లయ 
లీ" ప. ర్వాల్ (పా. ఫు )పేల్లడమ్యులాగు, 

న రి (1 లకి జ పురూశ్ (అ, యై) చూడు(వవక్కమి 

ద్ర హరూఒ (అ.వ్యుఊపక9మము;ఆరం 

₹ముుమొదలు,ఆద్రిమూలము,; (దట్ 

=కర్నా (ఉ్త) ఉపక9మించుట, ప్రారం 

భించుట: మొదలుపెట్టుట. 6 బతి డ్రి 

_పహాగీ నా (ఊఉ) పా9రంభమగుట్క మొద 
లగుట, 

యి షీర్ యాన్ (అక్ర) ధమని, రక్త 

నాళమ్యు నాడి, (షిరమ్యు సిద), 

జీ పరీర్ (అ) దుష్షాుడైన, దుర్తార్హుడేన, 

పోకిరి పాపిష్టి చెడు. 

యంల్ల నీ పరీఅత్ (అ. శ్ర్రీ)ఛర్మళాస్త్రము, 

మహమ్మవీయధర్మకా (శ్రుము?ః ధర్మము,పవి 

తంత, పరిశుద్ధత, 

ం€ 

ఒట్ల్రయ మరీఫ్ (అ) గొప్పవంశస్థ్టుడెన గౌర 
వముగలృ అగ గణ్యు శు ,కులీనుడైన, బరువు 

గల్ప సజ్జన డైన, మ ర్యాదన ల, పెద్దనునిషి, 

మైన, యోగ్యుడైన సభ్యుడైన, నాగరికత 

గల్ప సశివ్సీతుడైక, శ్రీయుత మైన,పవిత 
మెన్, (గౌరవాద్ధకమ్యు), + అడే అమ 

-కామ్. (పు) కులనాయకుడ్కు కులాగం 
గణ్యుడు. 

లయ వనీఫ (పా శ్రీ ఫలము,సీ తాఫలము, 

యయ యి వీక్ (ఆఅ) సదాకారి, సవాభోగి, 

కాగస్టుడు, పాలివాడు, ఉన్నడి దారుడు, 

దాయాది బంధువు కావలసీన నాడు, జీత 

కాడ్సు సహాయుడు,'సహావాసి, వెలి కొడు; 

వైరి పగవాడు, సాటివాడుు. సహభోగ 

మెన్స కలిసిన చేరిన కూడిన, సొత్తుళల, 
జేతపడిన్న ఉమ్మడియై న, సమష్టియైనృబేత 

మైన (6 య్ఞుయ = హాల్ (పా) 
చూడు (లంట - (ది య్ల్రటు 
_పో నా (శృ వేరట పొత్తుకలియుట, 
కలియుట, పాొలునొనుట, జితపడుట, 

యాయయ. వన్స్ (హె. శ్రీ) పెద్దళద్యేలు, అం 
గుళితంము, కట్రపువారులేక విలు కాండ్రు; 

బొటన వే9లికిపెట్టుకొను చుట్టు; చేపల గా 

లము లక్మ్యము; గురిపట్టు; గురి భూమి 

కొలతలో 'సరళత్వము చూచుటకు ఇాడు 

కొను భంఖు అను సాధనము* 

న ప-స్పర్ (హి.పు) భస్త్రము 

అమియి హస్త (ప్ప కడిగిన, పరిశుభ్రమైన, 

శుద్యమైన: స్వచ్చ మైన, వేతిగుడ్డ, 
ట్ షుమ్(పా.పు) క్వాసకోశము, ఊపిరితిత్తి, 

పజొలూ (పా) వడ్చుజమ్సు వట్టోణము, 



శ్ నే ఖీ టోని ఉం. వి 

అకు మమ - చాంగ్ (పా) ప 
డమ్సూ అంతయు. డె 4 మ 

(పా) షూణ్మాసికము. డ్రై న 

పంజ్. (పొ ఆరుమూడు, వెనుకముందు, 

జూదము, పొచచికలుు అఆలోచన్న అనుమా 

నము, 'సందిగ్థమ్చు. సంకోచము, చిక్కు 

=మ్యు 

చింత్త వ్యాకులము* 

ఏ మి పమ్దర్. (పా.వు) పడ్ ద్వారమ్ము 

పుడ్భుజమ్మూ పొచచిక్క చిక్కు “సంకటము; 

దిగ బలనుచెందిన బమ్మురపోయిన కలవర 

పడిన చాాకులపదీన, 

మి వషుమ్ (పా, పుస్ట్రృము, ఆరవది+ 

తము వత్త్ (అ) నదీతీరమ్ము ఒడ్డు, 
₹ (యు వశ్రావా (అ) దుష్ట్రమెైన పొకిరి, 

పలవృ తులువు కూళయమమైన్న మాయలమార్తి 

లజ్ఞాహినమేను స్టడీ శర్మైొన,కామాతురతగలం 

ట్రూ వత్రం (అ. శ్రీ) చదరంగళమ్ను 

చ. గ్ ద్ర వాజ్ (పు 

నరం క. ఏళ గ్రో ఫ్ర డమ 

ఎవాజీ ప్త (శ్రీ శ్రీ) టం 

యో ఫటట మ వత్ రంజీ(పా.్యక్రీ)రత్న కంబళి. 
క్ (మ వఆర్ (ఆఅంఫు) అడుగుబట్ట,(పి.ఆర్ 

సౌజ్జాపదము, సేనలోనివారు 

ఒకరిని ఒకరు గుర్తుపట్టుటకు ఏర్పరచుకొ 

న్న పదమ్యు పద్ధతి వైఖరి, కీవ్కరీత్తి ఆచా 

రమ్ము నాడుక్క సాంపిచాయమ్ము వర్త 

నము, నడవడిక, అలవాటు, 

(య షుఆ (అ శ్రీ) నూర్యకిరణ ము ఎండ, 

రశ్మి పి కౌళము, కాంతి, పభ, తేజస్సు, 
"వెలుగు. 

లాంచనము, 

క యాని షుఒబదప్(అంఫు) కనుక ట్టుః గౌరడ్స్ 

యమీణి, మోసము, టక్కు మాయ 
క్స్ 

చ్పుధశత్తుయంటా జ గర్ (పా) 

“గారడివాడు, కనుకట్టునాడు, క తాయ్ 

న. క్ బాజ్ [పా] కనుకట్టు విద్య) 

యక్షిణివిద్య్య "గారడి, 

లయ షుఅబ (ఆంపు) సమాజము,జట్టు; శాఖ 

కొమ్మ; రాగము; నదీశాఖు కాలువ, వాగు 

సి వైర్. (అ.పు) జ్ఞానము, తెలివి పద్య 

మ్కు పదము, క చ. యి -శర్ 

(పా) సరసపదము తే యి -గో 

యా గూ) కవిత్వము, 

1 ఆయ మఅరా (అపు) కవుల్కు కవీశ్వరులు- 

[ఏవ = య] 
ల్ షుఒల (అపు) జో్యోత్రి జ్వాల) మంట్సు 

పిభ, పికాశమ్ము నిప్పు, అగంపహాము, 

ర్ లట లయ -భభూకా (ఉ) మండి 

పడెడు,కో పొ-వేశముగల,అతిసుందర మైన. 

అ! ఎ లయ - జవాల (ఊఉ) జ్వాలా 

మయము; _ లట - రూ (పొ) అతి 

సుందర మైన్త దేదీష ప్యమానసముఖముగల 

ఎవడి షుఊర్ (ఆపు) జ్ఞానమ్యు తెలివి నివే 

కమ్ము బుద్ధా ౮ హు తాయ = పకజడ్చాా 

(ఊఉ, బుద్ధి "తెలియుట క్రైనము వచ్చుఓ, 

బుగ్దనేర్చుకొనుట, వివేకము లెచ్చుకొనుట్స 

క్షాన యగుట్స తెలివిగలవాడగుట. 

య యు షెగాల్ (అ-ఫు) నక్క, స్పగౌాలము, 

అతనేషపి సగబ్ (అంప పు] అల్లన, లాల్లి, ర 

లయ వగ్ల్ _ ముగ్ల్ - ముల్ _ తలో 

(అ.పు) ఉద్యోగమ్ము పని, వృత్సివ్యావొ 

ఆటపాటలు, వినోదము 

(మ షిఫా (అక్ర్రీ) చికిత్స, వైద్యముశ్తావ. 
ధము; ఆరోగ్యము, స్వస్థత 1కుదురుబాటు, 

ఎమి [షమ ఫాన (పా) వైద్యశాల, ఆరో 
న్యశాల్క చికిత్చానృహము, 



య టపి త్త స త 

వావ 
శ్ ణి త నో యం టి వమా ఆాన్ర్ (ఆంత్ర) మాధ్యస్థమ్ము 

మధ్నవక్తికంమ్యు. అడ పడుట 'సవాయ 
[ఫం అది 3 (3 

పడుటు, 
టం 

అలి. అదో 

న న్ బ్ గా జో వ్ ల. ల్ల 
శ ౬! క్ “క్షే పుఘాఫ్ (అ) స్ఫటిక మువంట్న ఆతి 

నిర్మలమైన, 'స్వ నృమెన, అద్బమువంట్ని 

స వే క్, [ 
పా టపి పఫ్ తాలూ (పా,ప్రు దొండపండు 

వంటి యొక ఎజ్జనిపండు. (6200... 

ట్రషీష వఫ్కల్ (ఉ) భిష్టురాలు. 
గ్రమీ వమఫ క్ (ఆ. క్రీ) సంధ్యారానము, 

సంధ్య నంజే, సంధ్యా వేళ,సాందర్యము, 
దయ, అను* హాము. 

యయయ్ పఫక శ్ (అ.,శ్ర్రీ) వాత్సల్యము, 
కటాతుమ్సు అనుగంపాము॥ దయ, కనిక 

రము, ప్రియమ్ము పే'మ్కు కృషః సవోను 
భూతి. 

ని కీ న లే థి ద్ గన వుఖ ౬ (అ.ఫు) ప్రాస్టకుడు మధ్య 

వర్ని, మాధ్యస్థుడ్కు అడ్డపడునాడు, సవా 
యపడువాడు, 

(బగ్ వ ఫీ క్ (అ) కృపాళ్ళువెళ కటాకు 

ముగల్బ దయాళ్యువెన అనునవాముగల, 

వార్సల్యముగల్క "పే ్వేమసనల, దయనల,కని 

కరముగల్మ దయ॥ లన్నేహితుడు. 

ద్రవ మక్కా (అపు) పగులు, వీట, (వయ్య, 

బీటిళ్స పగిలిన, ఎ౦ద్దలైన ఉదయము పగి 
లీస ల తడి య్ -పకోనా(ఉా) పగులుట, 

య్ ప. కౌయిక్ (ఆంఫు) పగుళ్లు, బీటలు. 

[ఏవ వ్యయ] 
తాటి 

వ్ షుక్కా (అప్పు శ్రుముఖమ్ము-ీటిి రాజ్వు 

“గాని వొక ష్ మణాని 

'సశగసముతు: క, 

రిననష- క వ్రాసీనద్వి చీలిక 

యై పహ క్ర (అ లల రాన దురదృష్టు 

లేన, దికు?--మాలివ; దరిదు9డు, 

న. ను 
టం గాలిని పహ క్స్ క (అపు) కణంత; పంటికడ: 

ఒంటికలనొప్పి, పొర్ట్వపుతలనొప్పీ- 

అము వక్క (అపు) అనుమూనమ్ము శంక 
సందేజూమ్ము. అఆపనమ్మకమ్ము సందిస్థమ్ము 

సంశయము చీ) ఆయి - కఫ 

కర్నా- 'సంకయముతీర్పుట. 

ఎకి షికార్ (హి.పు) మృగయ, వేట; 
మృగ ము 

సాహారము.,ే! శ్ (క _ఆఫ్నన్ (పా) 

వేటర్సి వేటకాడు. ఎప్పు ము - బంద్ 
(ప్రా చేట (జంతువును) క ట్టు తాళ్లు. 

అటుల [ఘు - పేమ. (పా) వేటవలన 
జీవించు నాడు, మృుశయాజీవుడు. శ (0 

క 6-గాహ్ (పా) వేటపట్టుం 

తకు [మ షికారీ (పా,ఫు) వేటరి వేట 

కాడ్కుమృుగయుడ్వు వేటాడెడు, వేటసం!. 

యిట్లు కు షికాయత్ (అ. శ్రీ) మొర్కనింద, 
కాడి దూప.ణ, కొం జెమ్యు వ్యాధి,జాడ్య 

మ్సు జేబ్బు, నోగముం 

చాయ పక్షీ (హిం శ్రీ) శక్తి. 

వేటజ౦తు వ్యు మాం 

తయ మక్ 0 (పా, స్రీ) కృళజ్ఞత్క వేలుమరు 
వమ్మి వందనము ఉపకార స్మరణము, 

్ట స్ు -గుజార్. (పా కృతజ్ఞుకుు 

మరువని. చమ - "మేలుమరువని యు! షే గుజారీ 

(పా కృతజ్ఞ తాద్యోతసనము, ఉప కారపి 

కంస్క ఊపకారస్మరణము కృతజ్ఞత, వంద 
నము 



హర్కెరృచక్కెార పంచ 

-పొర (ప) చక్కెరభిళ్లలు అను సొక 
తినుబందడము_ యో యు. _తరి(పా) భవ 
న. ట్స ₹ెల్లవం? నదొత్ర రము వ 

-ఫోక (పా) త్రి తఆపియందిషస్టముళలనొకపిట్ట 
య్) యష్ -రంజ్ మ్ ఆలక్క ఆలు 
గక, ప9ణయ కోపము, వంయులలా* 

ఆప్పుడప్పుడుకలుగు పం పు 
పము* మతతషి కంద్ (స్ఫౌతియ్య 

కంద, గౌనును సుగడ్ద, కలకండ పటికి బెల్లము. 

ల! యు షు్రాన( పా, ప్ప కృతజ్ఞతానూచక 
మ్రు కృతజతవూర్వకము గానిచు ఏ(దవ్యము. 

స షి(క్ర (వాంపు), సాళవపత్సీ తం 
శ్యేసనము. (సము, వందనము. 

పయ హుక్ రియ (పా,ఫ్టు) కృకజ్ఞ తానూచ 
యతి షికస్స్ (పా. శ్రీం) హంజనము, భ్ఞం 

గము, పగుల్కువిజుగు,ఓటు, అపజయము, 
నష్టము, తుట్టి, తరుగు, 

అదో 

ల్ త యయ - ఫామ్ (పసం 
పూ క్హైాపజయమ్ము స్పపష్ప్టృమె నఐంపజయము, 

ఆయు. షికన్సగి (పా, త్రం) భంగమ్యు 
పగుల్కు విజబుగుు ఓటమి అపజయము, 
అర్రైర్యము, విచారము, | 

తడి షికస్త (పా) ఛ్యన్నమెన, పలిగిన, 
ఏరిగిన, "డిన, పడీన్న నష్టపడిన ,నష్టమెన 

నున్న కస్ట్రదళలోనువ్న న్న య్యే 

ఆపద్దస్తుడెన, యయిడు -వోలీ 
(పా) దురవస్థ, దుర్దశ, కష్ట్రదళ్ళ ఆపన్నకత, 

ంపాతదులటియు -ఖాతిర్-దల్ (పా) 
ఖన్న్ట్హ్భాదయు డైన, మనస్వచిన్న పోయిన, 
వ్యసనగంస్తుడెను ఎ ఎయు - 

(పొ) మః లజేదమ్ము వ్యసనము. లయ 

మ ర్చ ర్ధ్ప్రయష టు భక్ (పా) కలిపి పివాత్క నొలుసు 
కట్టుగా లుకత్తే/వాక్క ఫొౌలంసుు మోడి. 

క్ ప.(క్)కల్ స్ ఆ) ఆఅకాళము, మాప 
ము, ఆకృత్తి పోలిక, పటమ్ము. చిత్తృమవ్హు 
వైఖక్కి భంగి, ఠీవి, రూపు శేఖలుు 
రీత్రి ప్ర కౌరమ్ము ఏథధము, తెరను డ్త్పా 

యము, మాన్తము, స్ 

పుతిజ్ఞ్ట్ప 9 యి -ఒ,పమామిల్ 

యు పకక) (పావు ప్రుక థ్ 

మ 
తిండిపోతు ఉదకపోపుకుడు. 

యాయ షీకమి (పా) గూఢమైన, 
మైన; లోపలి, అంతకంగపు, జన్మసం॥, 
పుట్టుక సంగసవాజమైన (ఏ ఏ! 
-అంధా(ఉృాపుట్టుఫఏడ్డి జు వ్ర మయము 
-పవీక్ (సా) లోసాయకార్చి లాోేేశ్రాగ 
స్టుడ్సు స్వంత సొలివాడు. 

జ గట్రా (వ గ మ. 
రి 

ప్రయ షికన్.. (పా. శ్రీ) ముడుత్క మడత్త 
పసుల్పు వీట, పగలొట్టువాడు. 

మాయు షికంజ (సా, ప్ర బొండుకొయ్య, 
ఒత్తుడుపలకలు, పుస్తుకముల అట్టకుట్టువాని 

యొద్దకుండు నొక్కు యం తము; చిత 
హ్ంస్త నే కష్ట్టముః 

యామ సికన్ (పా, క్రీ భంయు, పగులు, 
ఓటమి ఆపజయము (సమాసములలాో). 

లొని 
లయ షికూఫ (పౌ,పు) పుస్పుమ్ము ఫువ్వు; 

నాంతీ. (వెప్పుకొనుట, అంగలార్పు, 
క్రయ 1 యు నస నా.. ;సాంప్రుమొక, 
కంయు పికోపా (హె. క్రీ) పటాటోపము 

ఆడంబరమ్ము టైభవము, డంబము, 

యో పక్క. (పొ) సంకయాళువైన, అను 



మూవముఖల, నమ్మాపములేని. (తాళిమి* 

అమి పకేజ్(పా,.. శ్రీ అ) సహనము, ఓర్పు 

టయ ప్నైళ్రేదా (సా) మిసల సహానముగల్య 

మిగులటక్పు”ల తౌళిమిళలం 

చో రహమి. షికేజాయీ (హె) దిర్ధ 
'సణాన మ్సు మిక్) (చక గాని 

మ సిన ర్క్స (ప్ఫా అపరూపయమెన,అం ఆ=చీ 

జమైక్క సాగవైన, సొంపైన, ఫఘునమైనః 

దొడ్డ ప9బల మైనం (అచ్చెమవు, 

యము. షిగిఫ్త్ (పా. శ్రీం) ఆశ్చర్యము, 

లల భం వ్ ల్సి పో 
తాడి పిగు ప్లగ్ (పా, త్రై) వికాసము, 

వికసించుట్ట వూయుట్టపూతృ ఆనందము. 

న. వృద్ధి తేజరిల్లుటుడాల్ల సము 

ఎకు షిగుఫతక్ (పా) వూచిన, వికసిం 
చిన్న ఆనందమైన సంతోపుముగలణ ఊల్లా 

సముగలం 

గయే వగున్ (హీ.పు) శకునమ, సగినమా, 

టే ంయి వ(షి. )హాఫ (పా.ప్పుపువ్వు, 
వఎమత్కారమ్ము న న. 

అపరూపమా, 

"రా వ్య మగూన్ (పొ.పు) చూడు బడు 

(ర మగానియా(పా,వు)వ్యోతిమ్టుడు, 
పళ్ళ చెప్పువాడు 'సగినముజూచువాడు* 

ఎయ్ షల్ (అ) శాళ్లుజేతులు చచ్చిపోవుట, 
ఆలయుట్క సామ్మానిలుట త్తి సాలయుక, 

డయ్యుట్స పలువని. 

యమ్ముఖేయ్ ష్యి్క్కె-మల్క్ (అ)తుపాకుల 
'మోత్క గుండ్లచబారుమోోత్క పీరంగుల 

మోక; వేబుకుదెబ్బపేప్పుడు, 

| 1 య 

ళీ, 

వల్వార్. (పా.పు) పేల్గాడము, 

లాగు వేల్లడము. 

బయ రష వలూకాంక (పావు) అర్ర 

చట్రకుబిసమ్సు -వెంఐడిచేతుల కుబుసము, 

వం పల్ల (పా.పు) వె పెంటదిబ్బ:; పెంటకుప్ప; 

విగగ్తిపాము: మూర్తి; ఇరుకుత్రోోవ; -ఏీలిక, 

బ్టీపీలీక 

స. [భూ (పా) మోయ. 

యత (య్ పుమాకత్. (అ. త్ర) ఒ జకరి సుకు 

సంతో కెంచుకు* ష్ 

ఏ మి షుమార్ (పొ,పు) గణనర్ము లెక్క 
సంఖ్య ఎన్నిక *5 ఏత (పి -కునింద 

(పూ) న మ ల! అం 

సమ్సు లవము, గుణకము, 

క్ర (యే షుమాకీ. (పా. స్రీ) గణనము, 
ఎన్నిక, ఎంచుట; జపమాల, 

ట్ర (య్ షి(షు)మాల్ (అ.పు) ఎడమ కేయి, 
ఎడమతట్టు, ఉత్తరము, 

౯ మీహుమాలీ(అ)ఉత్త రపు,జఇతరదికాసం॥. 

ల్ (య పసమాయిల్ (అపు) గుణముల్కుఅల 

వాటులు, 'స్వఫొవములు, లకుణ ములు 

టి షిదుర్ (అపు) హాబేరతు [అమౌము 

వరారుడు, హుం సేనునువధించిన సేనాని పేక; ; కూ 

భ్రష్టుడు, దుష్టుడు. 

చంటి షుముద్ద (పా) గణితమైను "లెక్క 
"పెట్టిన ఎంపేబడినః 

(్రంమీ వమ్న్ (ఆఫు) సూర్యుడు, 

అాంయమ్ వమమృ్స (ఆఫు) జపమాలకువేసియుండు 

చిన్నకుచ్చులు మసీదుల గుమ్మటముల్నవె 

నుండు చంద్రవంక. 

కోండి మంసీ (అ) నూర్య సంక ్రైంపి 

లట -నాల్ (పా సౌరవక్షమ్ము సౌర 

మానవత్పేరము* 



తీ, శి 
లీ శల శిశు 

ఎ టమంయ పంపిద్ (పా.పు]) ఒకవిధమైన 
చీకటిమా)న్సు చక కాని పొడుగాటిచెట్టుః 

చుపంపి పంషీర్ (పాకీ) ఖిద్దము, కత్తి. 

గంట మమ (అ్బమ్త్రీ) మైనము, మెనపువత్సి, 

దిపము, దివ్వె దివియ. (౮ ఏ రా 

డాన్ (పా) [సమన 2 న్సె మ్మెదివ్వె. క 

ఏం రూ (పా) బేదిప్యమానముఖముసల, 

అంద మొన. య్ర్్ేాల డంటి -నవాకీ (ఆ) 

(వొతంకాలపు దివ్వె, ఆరిపోనున్న దేపముః 

అంప ప-0ల (అంఫు) నజికట్టు, కా -సికోక , 

దట్టి, తలపడ్డ, శిరోవ్యస్త్రుమ్ము మొలదట్టి 

యొక్క_గాని తలశస్ధయొక్క-గాని జారవి 

డిచినకొంగు జేక కొన. 

(గంయ్ వుమన్ (పాప్పు వి హా రాధకుడు. 

లీ వాంయి షుమయాళ్ (అపు) సమస్గాము,ఆసాం 

తమ్ము అంతయు; కేర్చుకొని కలుపుకొని, 

గాయయ వమ్మ (అ. పుఆణువు,రవంత, కొంచము, 

కొంచముసువాసన, (భమ్ము, 

శసంయ్ హమోమ్ (అ. శ్రీం) సుగంధమ్ము పరిమ 

యమి(యయి షినాఖ్ త్ (పా. క్రీ) జ్షైనము? 
ఆకళింపు, తెలివి గురుత్కు పరివయము 

ఏి-వేకము, 

(గ్రా యి షినాస్ (ప్రొజ్ఞానముగల, శెలిసిన, 
ఎరిగిన పపదయమునల. 

ట్ ఏ షినాపా (పా,ప్టు తెలియువాడు, 
కనుగొను వాడు గుర్చి ంచునాడు, ఎరగను 

వాడు. (పరిదయము* 

జో టు టట్ షినాసాయీ (పౌ, స్ర్రీ)ఎరుక, 
ఏ ఎప్ షినావర్. (పా)ఈతకాడ్కు చురుకు 

- గలవాడు, 

ఆ్రం ఉపి షినావరీ(పా, శ్రీ) ఈదులాట్స 
ఈత, చురుకుదనముం 

సీటీ హంబ(పా,వు) కని వారము. 

త90 

ల్ పతీ భి ళ్ళ పంజర్ ఫ్_-పుయర్ ప్ 

(పా, ప్ర) ఇంగిలీక్రము, 

లీ 

త్ర షింనర్ కీ(పా) ఇంసలీక రీకవన్నెళల; 

కోతిపిజ్జమామిజి్కాయ. 

దల్గానీటి మనీద్ (పా, వినబడివృవినినశ్చతమా; 

పమీముక్కు_, (ఊఉతుకునది. 

ఎపీ చదరా-పో (పా) [(ప్రకమౌాలకము ;కడుగునది 

వప షూ (పాంపు) మగడు, భర్త 

వాటి షీవ్ (హింపు) శిపుడు 

లే! టి హౌవాల్ (అ.ప్రు అరబ్బుల పదియవ 

ఇవొందమాసము (జ్ఞ, కలనుడ్డ- 

జ అటి మల్ న పు) ఉతుకుడు, కేతన 

దే పాట్ (పో) దుగ్యాస్తడెవ, అవినీతు 

డెళృ పోకిరిర్రైన, తుంటకిమైళ్ళదుప్పాడేను 

పొగరుబో.తెస్త అవాంకారిమైను సాహస్ 

రమైన దురూవ, ఆడ్జము అదుపులేని తం 

టాలమారి; సిస్పమాలిన చపివేయు డైకృఅధిక 

(పసంగిమైనృుడాటంకియైనజాణరమైన చప 

లమైన చంచలమైన; దిప్పకాయయమైన, ఆ 

త-కాయయైవువినోదకా-డైన్వ కామాతురత 

గల్క విలాన ప, గ భమైన(వన్నై- 

కబం ఎం స్థా ద్ర్రైప- నమ్మ్య్-దీద (పొ 

నిగ సయదృష్టినల, షిస్రవిడియములేని చూపు 

లవగల స్మ్టమాలివ, ఐొకిరియైన్స తుంటరి 

యైన, పన నా 

వ టి వ్ఖ్ (పా.శ్రై న) అవినీతత్వము, 

దురముసుతనము, దుర్మాసషము, పోకిరితనము 

ఆటకాయతనము, తుంటరితనము్ము పొగరు 

బోతుళతనము, అహంకారము, అపిేయత, 

ఆఅధికప్రసంనమొ; నిర్భయము, పహాధథమ్ము 

సాహసము సిగ్టుమాలిన త్రనమ్వు చంచలత, 

మవపలత, తొందర, చాంచల్యము. 



త. 
$ చయ్ షూడర్ (పంపు) బదుకు. 

5్ (పా.ప్పు అల్లరి, లాల్సి రంతు, 
శ్ బ్ రొబ్బం యం దగోల ము, కోలావాలము, 

అల్లకట్టోలము, అమప్పు సందడి,కలకలము, 

బాయము, కలక, దొమ్మిం 

గ యుట్య్ర ఉపిాపుప్క్ (పా) చూడుకృంప 
శల అ ఉట జా ద్ యు నమా. ప్ర ఛు బశ జప (చ | 

దొమ్మ, జండము,ప్రకి ఆకు కోలాహాలమ్యు డా విం క్రి 

ఆల్లకల్లోలము. 

్ర టి చం మేజ్ (పా, పు) శ నమారము,జాప ప్ప్రుకా ప్పన్శి 

ఊాపూమంటి,చాటిి-నే “శల, యయ్యు న 

జప ల్లో(హ)కాళ్ళాన్యడు. "హి తయ 

-వేమిన్ ( పౌ)క్తవర వేకముచాటి-నేల, 

యోజి యడం ఎప పోశేకీచ్ళన్లీ (ఉం) 
లావూణ్యవతి, ఆతిసుందర్నన్యు, ఆందక త్తె, 

య పోరా (పా.ఫ్టు) సుశేశారమ్ము 
వెట్టుస్పు. ుం కార్దాం ప ఉష్పు 

పాజ్ ణ్ పషుర్లాము. 

ల్ు 2 షోదిమ్ (పా, శ్ర) ద్"మ్మ్సి కలత్స 

అల్లరి, చగడము, కల్గోలమ్పునం[దగోళ ము, 
( ఎటయ్ వోర్వా. (ఊఉ.పు)ు మాంసరసము 

మాంసపుకట్టు, పచ్చడిమొ॥( వానిఊట తేక 
రసము, 

కృ ఎమి వోర్ (పాంప్రచూడు | ఏ పటిలొను 
పదము య్మట్టుక్స య -పువ్స్ (ఫా) అ 
విధేయుడు పైగరుబోత్తు, "వెడసరమైన, 
మూన్ల స్థమైనజగణాలమార్సి లొంగని. 
మై - ఫ్రుష్పీ (పా అవిభేయత, పాగ 
రుబోతుతనము, "వెడ'సరము, మూరత్వము, 
జగడనగొండితనమా,జగదడము ; దొమ్మ్మి తన్ను 

వ! 

లాట పాషాాట్స పీకులాట. (ఉస్పన. గు 

రు యాల్లు ఉమమోరియత్ (ఊ.ఎస్ర్ర్ర) ఊఉప్పదనము, 
క బల్ల ఉయ్ ప పోకిబ (పా) కళవళపడిన , వ్యా 

కలతనొ౦0దన ) కలతనొ ౦దిన, 
న్ డై ికియ శ్రమపడిన, పిచ్చిపట్టిన, వెత్తేపట్టిన ఉల్మ 
త్తుడైన, ఖిన్ను డైన, విచాకంస్తుడెవ. 

గప మి పూవు (సా. ఫ్ర) ఖండము, తునక, 

ముక్కా తునియృ ఫెగమ్సు అంశమ్యు బం 
గారు.మె॥ వానికడ్డ్ మంటికుప్ప, దిబ్బ, 
ప్రోగు కుప్పు కల్చన, వింతమాట్న వ్లీక్ష 
లాట్రమాట) కొన్నా తతురముల పొక్కిలి 

"లేక గంటు. 06 ఉమ -ఉాఠానా 

(ఊఉ) జగడముక్త కల్చించుకు, వింతవమాట 
పుట్టించుట 

అాణానేనీ 

(ఛూ హాక్ (అ.ఫ్రుుఅపేక,వాంఛ , కాంక్ష, 
కోరిక ఇచ్చ, (శ్రాంత్కి ఆశ అఖిలాప్క, 
రుచ్చి ఇష్టము, అభికచ్విముచ్చట్క వలపు: 
"కామము, ఉత్సాహము, ఉల్లాసమ్యుతత్ప 
రత, (శ్రద్ధ ధ్యానమ్ము లహరీ పని,ఉద్యో 
గముః జ్ఞ తేస్వ్యటి జాక్ (అ) ఉత్సా 
హామ్ము ఉబ్దాసము, సంతోపుము, 

రే క్ షాకీన్ (అ) అకృిలాపుగల అఖిరుచి 
గల్ల వాంఛగల, ఇచ్చనగల్గ అ-పేక్షగల్క 
(ఫై ంతిగల, జిజ్ఞాసగల్య విలాసవంతుడు, 
నాగసుగాడు, వినోదగాడు, (వ్రీయుడు, 
'కామాతురుడ్తు వలపు కొడు, జిజ్ఞాసువు; 

అలవాటుపడిన వాడు , తో భ్యాసకుడు. 

గస భనీ ర. (అ) అత త్య్యాతురుడు ఉత్స 
మ (వీయుడ్సు 

య్ తట ఇూక్షత్ర్ (అక్ర పబలత్క బలము, 

ందెఫవమ్ము. ఆడంబరమ్ము పటాటోపమ్ము 



2న శీంట వ్యుటి 

పరువు ఫఘునత్క గొప్పతనము, గౌరవము 

ఆంకస్టు, పదవి, దశ, 

ల పట్ సట (పా, పు) చాడు గయ్ 

లామ్ పూమ్అ) అళుళమెన్మ అమంగళ మెను 

అపళకువ మైన కాత్యాయన, పిసనారిం 

ల తవం షూూమ్ డా(కఉ. పుకృొషణుడు,పిపి నినాదిం 

ప. పూూమో (అపు) జార స్న్గశిముం 

యిల్తశ్రాయ షూమియకత్. (ఆ.. శ్రీ) డౌర్భా 
గ్య మ్యుదరి ద్రము,అకుభమ్ముపినినారితనము, 

ఎట్ మెహర్ (పాంపు) భర్త, మగడు. 

మీ మహ్ (పా.ఫు) (ప్రభువు, రాజు పెద్దదె, 
గొప్పది; చదరంగములో శ్రాజునుఎదిరించె 

సనుటకుసైంజ్ఞ్ర (తో సిరాజినుట, పెండ్లి 

కొడుక్కు హ్ మ్రు నిరోధన్సు అడ్డు 

వదలు, 'సళ్లు గాలిపడగదారముణు కొద్ది 
ంగ్గి లు 

కొద్ది గావిడచుట; (పోత్సాహాము,సహాయ 

ము, పురికొలుపుట్కు లేపుటు ట్వి - 
అనీ 

బాజ్ (ప్రొాచూడు స (కటు = లే ర్వ 
- ఛాలా (పొ చూడు లో (క (య అను 
పదము, ధాతు -పర్ (ప్పౌచూడుల్యుకయిం 

ళో _తీర5్ (పా, చూడు త కయి 

యళ -రగ్ (ఆామాతు య్ క యి, 

క! తమ - బాద (పా) చూడు 3 1 
కచ 1) ఆనుపదము. ఏ 1 యత్ర - నవా 

(పా) చూడు బ్] పలు న్ క [మ అను పదము, 

బ్రా నిషీన్ (పా) చూడు క క్ 

క ఆఅనుపదము, + గ్య -గామ్( పొ 

చూడు (5 టయ సత క్ు టి 

_పానా (ఊఉ) పోొొత్సాహ త... 

పురికొల్పబకుట్స సహాయము పొందుట, 

ఆళశ్శంయము పొందుట. ఓట్లు ఏ దేనా 

( య ముకు సహాయము చే 

స్త యు. -గాలిపడగ 
దారము కొగకొడ్రిగావిడుచుట్కు శదరం? 

(పా మహా ఎలముగలు పిబలు.డైన,వైర్యు 

శాలిరమైన్న ఆతి బలవంతుడైన, బలిస్టుడెన, 

యఎటు - చోరీ (పా) మహాబలము, 

(ప్రబలత్వము, (పోడ్చలము, బలిష్ట త, 

యు (0ఉయి -మాత్ (పొ) చదరంగములో 

'రాజునుకట్టి వేయుట దయ్ -చూళత్ 

(పా) కంబళలిపండు, బొంతపండు. 

జ (ష్ మ్యైళ్టకి ఒన్ (ఆఫు) జ్వాల, పెద్దమంకు, 

ఉఊఉల్సము, ఆ కాశమునుండిపడే పోవుచున్న 

లే పకుజ్యోతి. 

అనే క్రమ వహాబ్ (పా,ఫు) కుసుంబకసము, 
ఎజ్జ్బవ నన్నె అన్ని కణ మ్సు మిణుగురు 

యుత [శ్రమ మహాదత్. (అ. శై) సాతమ్యుము; 
మరణ శు చావు, మతవిపయికమైనమగ 

(ఊఉ) సాక్యుమగుట. మతవిమయమున 

చంపబడుట్ట "ద చ్చుట్వ మతవీగస్వర్తము 

పాందుట. 

యై ఉయ్ పహోమత్ (అత్ర) ఫ నత, ౫ 

రవము, శక్తి సాహసము. ఫునబుడ్ధి శ 

చార్యము* 

ఎ(ి వవాన (పా) చూడు ఎ(యియి 

య ఉటపద్రమి పకజాతూత్ (పా+పఫు)కంబళిపండు, 

బొంతపండు, 

ఏడ్చి పుకూద్. (అ.ఫు) మధువు, తేనె. ఏత్చిపు 

న ప -లగాకే ఆలగ్ 

పే జానా (ఊఉ) జగడముపెట్టి తెలియ 



న ఏయి త్తి వేస్టు 

నట్టుండుటం.(టే (ద త (0 యాల గాకల్ ౮ ర్ల -పౌనా (అ) పిఖ్యాతిశెక్కుట 
ళం ళ' | 

చాట్న్యా (ఊఉ) పని కిరా నివస్తువును జాశత ప్ర సిద్ధికక్కుట్క జ్పీుపొందుట. 

'గాచాచి పెట్టుట కో ట్! షాకీ రాట షు హా (అ,వ్రుచూడ్రు ఆయి ఇదు అను 

మక్తీ (ఊఉ) తేనెటీం గ ఎయు 0 
; స్స్ నం ) మాట ఉత్ యి -ఎిఆఫాక్ష్ (అ) 

ట్ ఆద యాతా ా స టా స్ట్ 

క స స లోకపి)సిద్దము, సుపిసిద్దను, 
క ఏతా! ఏడ్చిన షువాడాాద. (ఊఉ) దుష్తనుడ్డు ష, థి 

దుష్టుడు దుక్మాస్తడు, పోక్ర్కితిప్ప కాయ, 

పలవు తులువ, కూల, లీ! పజ్చమి 

(ప్ప డ్రయా్య్రబ్ల పత్రి. -పన్ -పావాద్ పన్ 
-పూవాట్ పనా (ఊఉ, చౌొషప్టుముః దుర్మా క 

లకీ త ల్ 
స్తమ్ము పోకిరితనముం కో (స్య పూహనస్నీయిా (పా, టై) కో లవి, 

టు ప్రా (పా.వు) ననరము, పట్టణము. మురళి, వేణువు, పిల్లన(గ్రొవి(సాన్నాయి,, 

ఏ తంతి - బదర్ (పా) నగరభిక్టత, | ఎటిష్యయ- శ[యిస్కుని మహాన్ పాప్ - హువాన్ 
జేళభ్విష్టత్స ఊరు లేక దేశమునుండి వెడల పూ (పొ,ఫు) రెజూధిరాజ్సు రాశ్రాజ్ళు 
గొట్టుట. ఉప్తుత్రష్ -బంద్ (పా) నగర చక9వర్తి, 
'పా9 కారమృుఊ్రూరిచుట్టుగోడ,చుట్టుకోట,; ఆబో మష్మయ్ వవాన్పాహీ (పా.్య్ర్రీ) చక 

2ెజసొాల్క బంధనాలయము. కా వ వర్షిత్వమ్సు రాజాధిరాజత్వము, ప్రభు 

“పనాపహూ (పా) నగర ్హా-కారమ్ము ఉోరి త్వము, రాజ్యము, చక్రవర్తి 'సం॥, రాజ 

ప్రువారి, చుట్టుకో ట. ఎ | మాటి కీయ మైనం 

న స హా. 
క్రీ డౌయీ -గర్ ట్(ఉ) నగర చారుడు, రాజాస్త్రమైనశేస్థ్టమైనముత్యమ్సుమౌొక్షి క 

శారమభారుడ్సు గామతలారి, ఊరిసంగ రాజము* 
తులు తెలియువాడుు(య్విం (టా యే పడ్చటే పువ్వాత్. (ఆ,. శ్రీ) ఇచద్భః కోరిక, 

లట త౦మ -ఎ,ఖా మోపాం -ఖూపూం కాంత తంద, అకలి, శరావకమ్ము. కొను 
(పా) శృళానము, ఒలుకులమిట్ట కాడు. ము, సంభో గేచ్భ, విపయాతురము కాను 

ఫెంపు, శ స్వే ఇతప -యార్ (పా గ్రామా (ప్చా విపయలోలుడు ,ఇం[ద్రియలాోేలుడు , 

ధ్యకముడ్కు బోరాధిపుడ్సు రాజు రాజక్త్రే | భగపరాయణుడు కామా తురుడు. 
హ్టుడు. యఖ యత్ర -పరన్ని (పా) ఇం్యద్రి 

చు గ్ మప్రత్ (అ. శ్రీ) (ప్రవాదమ్ము యసుఖప రెయణత్క వివుయలాోలత ,కామా 
అలో 

బహొగ్గతమ్ము (ప్రకటన, (పచురమువదంత్సి తురము, సయ! యింట - అంగేజ్ 

విళ్చతి ప్రఖ్యాత్సి కీర్తి యశస్స్య (ప్రతిష్ట, (పా) కామో దేంకముగలుగజేయుు కామ 
పేరు ఖ్యాతి, హనిద్ధి పితీతి.యి ఆమ్ దీపకము* 

క ళు పహీ (పా) పౌరుడు, పుఠజనుడు, 

నగరవాసి, నాగరికమైన, నగర సం1॥, 

యిజ్త్రుశవ్ మహియత్ (పౌ, స్రీ) నానరికత, 
మ ర్యాదల్సు సభ్యత. | 



త్త్రడ్క 

తో ఉత్తమ్ పువ్వాతీ (అ) కామాతురముగల, 

విపయలోల్నుడెన శ భోగనిరతు డైన, 

చె త్రము పుహూద్ (అప్పు) ప్రత్యతము, బ్రహ్మ 

సాకాత్కాగరము,జూ (దృహ్మసామీత్వము; 

శ 'సాతులు, చూచినవారుః 

ఆచి త్రము షుహూదీ (ఆకు) పరమవాంస్త 

జగద్బ్రపహ్మాసామీ,, అమనస్కు_డు, బ్రహ 

సా కూశ్చారమునొందినవాడు, జీవన్ను కుడు 
చది పహీద్. (అ,పు) సాక్షివాతుడు, మత 

విషయమై చంపబడినవాడు, మతవీరస్వడ్డ 

ము పొందినవాడు అన్యాయముగా శంప 

బడినవాడు; జగ త్సాకి;:సర్వసామీ. ఈశ్వ 

రుడు (ఇష్టము, 

మె (అ శ్ర) షు వస్తువ్వు ఇచ్చ, 

నా పయి (టాం శ్ర) వృద్ధి: ఆదాయము, 

ఆధిక్యము, సహాయమ్ము (పోత్చొవాన్సు 

ఎక్కు_ల్కు ఉసికొలుపుట్ట నేపుట, 

పదక సయ్ హయాతీన్ (అపు చూడు (ఏ, వ 

రం. 
+ (యీ హ్యామ్ (హి.వు) శ్యాముడు, కృష్ణుడు 

క్య్యామము, నల్లని నీలపు, (మా, 

టలన్తేతవి చీట్ (పాప) దిగుడు, వాలు్కు పల్ల 

ద్రనము వైఫ్ (అపు) ఆజార్యుక్సు గురువు, 
మతాధికారి; వృద్ధు; ముసలివాడు, పెద్ద; 

అగ్రైోసరుడు, ముఖ్యుడు శా త్రం పండితు 

డు మహమ్మదీయులలోనొక తెగ. బాయ 

+] | ల 1_ఉఊల్ , ఇస్లామ్ (అ) మహ 
క్క వీయమ కాధ్యకుడు. మతగురువు. 

యాష్తాస్రనని -చిళ్లీ (ఉ.పు)  పరమానం 
చెయ శిష్యుడం; చాదస్తును శుంఠభుడ్యు 

మూఢుడ్సు వెడ్డినాడు, పిచ్చివాడు. 

ఎ మే త -డోండూ (ఊఉ) వాననిలుచుట 
వైచేసిపెట్టు 'నాధురాంవంటి ఒకవికాళ 

మైనబజామ్మ, తము త్ -సడ్టో (ఊఉ) 

ఒకభూతము పేరు (ఆ 

శో [వ్వామ్ మేఖానీ (ఊఉ. క్రీ) చేఖుకులపు 

పి జ్చఖీ (జాం 

ములు (పగల్బ లము, 

ప్పాయ; ప “ల్వ,చంబము ఆత్మస్తుతి, ఆహా౦ ఎం 
స్మ గర్యమ్హు. నీలుగుబోతుతవనము. 

స్ జ ప లిం క్ ళ్ [ఏసు ఉగ్యయయసమావాజ్ -భారా(ఉ, 
డంబాలమారి; పైలమారి, నీలుసుబోతు, 
తి ! జా ఛి టై వ ాంరో 

్ర ఏఆర్ శ క ఆలి -బిఘాగప్ప 

_మా న్ని (ఉ) జంభములుకొట్టుటు ప్రా 

లునరుకుట్స నీలునసుట, 

య మెదె (పా చమోహికుడు, ఫే 

"కాడు, వ్చ్చివాడు, మిక్కిిలివలపుగొస్న ళ్ 

చమూహాతురు డు, 

త్ర జంబాల్సు జంబ 

"ఇెద్దరికము; (పక్షై శి 

ఆతిమోహితు.డైళ, 
విచ్చిగాన్న వాడు 

టో | వుయ్ మెదాయీా (పావు) మోహ్్ 
"కాముకుడు, న. 

ఏ షీర్ (పాంఫు) శ్షీరమ్ము పొలుం 

న! -బిరింజ్. (పా మీరాన్నృమ్ము పర 

మానము. మం వ్ (సా 

వంటిబిడ్డ, గా! ం! చయ్ - 

జార్ (సా పొలునల్క పాడిగల, పాలీ 

చ్చెడు, య్ య్ _వకర్ (పా) కలిసి 

"మెలిసీన అత్యంతా న్యోన్యమున ల (పాణ 
లీ న్నేహికుడ్రు ఒకప పట్టువలి వెము. తోడి 

-గర్ష్ (పా) నోర వెద్చని, నులివెచుని. 

ల అంద్ = మాల్ (పా) పౌలరొశ్రు. 
యమ్ క్చర్ర్ (పా.పు) సింహమ్ము సింగమ్యు 

వ్యాఘ్రమ్సు పులి; భూరుడం, వీరుడు, బలా 

ఢ్యుడు- యి -ఎఆవీ (పొపు) 
మకరము మొసలి, క. సు “ బబర్ 



కప పం న్ 
తప 

నా
ను
 

(ఉఊ) మృశేంచ)ము, సింహము. అమ్మా చి ర (పా) మధురవవనమ్ము 'సరసవచనము 

-బవ్న (ఉఊ)పులిపిల్లు చిస్ట్టకు వక్తి లయ తియ్యనిమాటలు, 

టాల్రయడి పీరీనీ (పా.్ర్రీ) మాధుర్యమృు 
తీపు, తియ్యదనము రుచి కమ్ముదనము 

భత్యుములు, తియ్యనితిను బండ ము మధుర 
క్ 

| క౭ఫపాసన్యాసము. చ్యసి 

( _బకీి (ఊఉ) పులిజాదము. ఇలాటి 

గ్ర(యెవ్ -దవాన్ (హౌవ్యాస్ట్రుముఖకు, 
చ ఓ 

సంపా తలాటమ్వు ఫులిముఖమ్యు ఇెక్కిన పదార్ధములు. 
రల అద 

చ్ 

కట్ట లేక తుపౌక్ష్య ముంద్నువెప్తు వెవలుపు | హో షీపుమ్ (ఊఉ) నల్లమద్దిః నల్లచవ. 
నా. పీక్ముహూల్ (ఊఉ) అచ్చాల 

మేడం. స్ 6 _యల్ట్టయ్యుటి - కాకుత్తా 
(ఉ,) పిచ్చికుక్క: పిచ్చినెడు. 

ఎమాషీ పీవ.(పొ.పు) కాచము,అర్నము, గాజా: 

దర్పణము. చూపుటద్దము,. గాజా బుడ్డి, 

తకు -వగాగల యిల్లు _్వలి యో్ర్తోపీ 
_కీ బలీ (జ) 

ల్పీకర6ి0ంత, చాతి లయ నా 

(పొ) భూరుడ్వువీరుడు, పుముహసింహుడు, 

కప! య్ పీ రాజి (పా.ఫు) పుస్తకములకు 

“వేయు గోటు; కుటునోటుు సమకూర్చు; 

కట్టుదిట్టమ్ము చట్టము. _త్రాతియ్లు క చే | య్య 

-బందీ (పా) ముచ్చిపని; పుస్తకములు 

గాజుపలక. లేక బిళ్లుట్లు ఎట్వాటి -బాజ్. 

(పా) గారడివాడు. టో (ఏ య్యుటీ 

-దిఖాయీ (ఊఉ) అద్దపుదోసిలి, మంగలి 

వ"నికిచ్చుబహుమానము. టు అటిసుట్ 

-సాఅత్ (పా) ఇసుక3 గడియారము. 

"లేక కాయ్య చిన్న అద్దము. 
యు 

| (ద్యుష పె. తౌన్ (అ.పు) పిశావధిపతి, 

పిళాచ్హి దయ్యము, భూతము _దెత్యుడు, 

మాయావి; దుష్టుడు, ధూర్తుడు, దుర్యా 

ర్ధుడ్రు పోకిరి అపవితు౨డు, పలవు తులువు 

= కూభే, కుబేష్టుడు, ఆవిభేయుడు్కుు కలహ 

కారణుకు, జేగడాలమారి, తంటాలమారి, 

పల గాక మోహ కారణము, మాయఆరడి, 

నింద. జళండము, అపవాదము, తంటాలు, 

తగులాటన్సు. ఆగిపహాము, కోపము, పీక 

లాఖ, ఆసురమ్ము దుర్మాగ్దమైన?ః దుస్ట్య్ర 
ఖీ స్ు రం 

స ఖం శీ జా! చె క ఫ్ కా (డాష్ ఇాక్టీ (ఉఊ) 

పిశాదములసమూపహము, దయ్యపు గుంపు, 

పోకిరి చట్టము, పోకిరి సముదాయ ము 

యు 1 తోం ట్ - కీన్స్ (శ) 

కుట్టుట లేకఅట్టకట్టుట 

న న లీల టే నక శ్ ద్ వ్_షీద్ 

యమమ్పైద్తష . యివమ్ప్యాపసీర్ ఖిక్స్ 
ఖమ్మ (పొ, మేనాయను నొకవిధయమెన 

చేదిమందుం. . | 

కో చట ర్న (ఉ) ఆడపులి, 

సక న డ్ద్ ను య ల 
(న పేర్చ్సీ (ఊఉ) చూడు యం. 

కయి పీఠ (పొ.పు) పొనకము,గసమ్యుపార 

ము, పొకము దాొక్షరసము "లేక సారా 

యము, సలవచనిబెల్లు, 

ర య ఫ్రీ ర్రిన్ (పా) మధురమైన;తియ్యని , 

మనోహరమైన మనోజ్ఞమైన, రుచికర 

మైన, కమ్మని, ప్రియమైన మృద్నువెపు 

రసవంత మైన సరసమైన; రమ్యమైన ఇం 

మైకు ఒక సుందర్యశ్ర్రికేరు కల్ల లీ 

తఊియ్యనిమాఏలాడువాడు, మధురవచుడు 

సరసవచుడ్కు ఇంపుగా మాటలాడువాడు 

ఎ మో - ల్పే ర్వాభి' జేచానీ-గుప్త 



త్తఖగ్ర యానా (ర 
కొండవీటిబే త 9డు, అతిదీర్చ్య మైనద్తిఅయో | ఎయ్ పీఅ (ఆ.పు) సహాయుడు,సవాకాయి? 

మయమ్మ చిక్షైనది త్య యయ 

యూ శ్ళడీ (ఊ) దుష్ట్రచిచ్హార్ముఅప 

వాదకారణము, ల (సై స, (ల డయ 

త (6) య. డము 

పెట్టు యాడుది చె యయ 
-కీడోర్ (ఊఉ) టై పొడవైన సాఆె 

పురుగు దారము. నా వ. స్ట 

ముజస్సమ్ (అ) మూర్తీఛవించిదయ్యము, 

'రాక్షసావతారమ్కు పరమదుష్తు కు,(తోఎ 
వగో అక్కడక్కడ కనుపడునది). 

ఏ మెతౌనీ (ఆ) అసుర మెన న 

ప , ఆతిదుష్ట, చెడ్డదుర్థామెన, పా పికి 

శ్రీీలస్వష్నదోపము. న ట్య 

-హార్య_త్ (పా దయ్యపుచేస్ట, దుష్ట 
ర్యమ్కు వొశికికనము, 

యనత్వుని మైకనత్ (అ, శ్రీ) చౌన్ట్రము: 
దున్నా్మమ్సు. పోకిరితనము.. తికుగుచాటు, 
కలహము, 

యో 

అసమ మైవా(పాంఫు, గుజ్జపు 

అనువర్త్మకుడు; మహమ్మదీయుల యొక తళ 

(వాజరత్ ఆలీ యొక్క సాంపిదాయము 

వాడు.) 

లడ్వయ పేఫకకా (పా) అతిమోహితుడు, 
ఊన్మక్తుడ్కు మోహించిన ళ్ జ. 

వలపు నె గె 

వోంసామత్తు.డైన, 

ఆయున మేకతగీ (పా. క్రీ) మోహాను, 
ఉఊన్మక్పృత్క వలపు; కావరముు అపస్మారము, 

బభ్యిమముం 

(వస్ పేవన్ ( పా.పు)ఏిలాపము,శోకము 

ఆపత్తుు దుఃఖము కష్టము. 

కయి ష్టీవ (పా.పు వ్యవహారము, జేష్ట్ర, 

కార్యము, పని; మర్యాద, పద్ధత్శి _వెఖర్తి 

'సాంపిచాయము, ఆవారమ్ము. వాడుక, 

నడవడిక్క వర్తనము, 

సకిలింతహేవ. 

న్ 
( సౌద్-స్వాద్ (ఆపు) ఇది ఉరుదువక్ష 

మొలలో నిరువగవ ంరుత్సరము, అరబ్బీలో 

పదునాలుగవది. పొరసీకళాపులోపదునే 
డవదిః దీనిసంఖ్య అపబ్బదువగ్డ సాంఖ్యములో 

తొంబదిం ఇయ్యాది అను పదము 

మునకుస వ ర్ న్ా 

-కర్నా (ఉా) సరియనుట, అంగికరించుట. 

ఛ ౧ సాబిర్ (అ) ఓర్చుగల తీమగల్కశాం 
త్రముగ ల, 

రా (0 సాబూన్ [అంప] సబ్బు, నిర్మలి, 

(మురికిని బోనొట్టునది). 

ఆయి (రి సాహిబ్ (అప్పు) స్నేహితుడు 

'ఇలికాడు, సహ సి పం్రభివు స్వామి, 

యజమౌని, పెద్ద, నాయకుడ్యుభర్త, పతి, 

మగడు, అధికార్శి ఈశ్వరుడు(మయతుపర్ధక 

పత్యయమ్మ), మంతుడ్కు వంతుడు, కాల్ని 

కలవాడు సహితుడు; దొర జాతివారి 

గెరవనామము, ఇద్ట్దమనుష్యుడ్వు పంతు 

లు ౧ *ర్చు అయ్యా-గారు. ఎయయ!టాటెర్చి 

- ఎ,ఇఖ్ తియార్ (పు) అధికారస్టుడు, 
ప ఉమా! మొ (0 ప్ర 

అభ లాక్ (ఫు) మర్యాద స్థడు, సభ్యుడు. 



పళ్ల శ్ర 

చాల్ స్ న, అద ష్యశాలి, ఛాళ్య 

వంతుతక్తు, ళ్ అనా రి “ఎ, తొెట్ కాపు) 

క్రిరిటి, న్ యయ ట్లుదు 66 అయ్యి 
బున 

తఖ్ త్ (ఫు) సిఐ సనస్టుడు, జా యా 

భమ ఆ్యయమెరిది -ాల్యిత షి మై ర్ (పు) అనుభ 

వజ్జుడు, ఆల, జే 
టె 
శి  ఆమెరరి 

సయ య్యే తమి*శ్ (పు, బుద్ధికాలి,లి క్రై 

నానరికుడు, రసజ్ఞుకు ఏ!ఏవేద్లు ఆగయా (రి 

ఆయి హాయెడాడ్ (జు భూస్వామి, స్థితి తిదచుం 

తుడ్కుఆసిగలవా కు ంగ్పృనా స్టుడు+ ర. 

య (చా _ఎఏిాజమాల్ (పు) సౌందశ్యవం 

తుడ్తు, యుబత్తయు టాయె సం బలీ హాసీ 

యత్. (పు)స్థితిమంతుడం. క తక 

టై ప, ఇంటియబొమాని, విందు వెట్రిన 

వాడ్సు నృవాస్టుడు, లీ వే ట్తాంమె (0 ఒబ్వే 

దిల్ (పు) గొప్ప మనసు-లవాడు, బుద్ధి 

మంతుడు స జ్ఞైనుడు కైనా. జాయ 0 

గ్త్ వ్ర _ఎ,జాక్ (పుఆస క్రైాలవాడు 

పియుడు,కామకుడు, ఉ త్సాహవంతు డు, 
సంతోపు ప్రియుడు 3 1 ల్లాయిరిం 

న్. (ఫు) రహాస్యము తెలిసినవాడు 

అంతరం౦ంగుడుం జ (| మొ (లన 

రాయ్ (ఫు) మంతిజ్ఞుడు, ఆలో-చనపరు 

డు ఉ పెయకాల్సి ప్రవీణుడు*ట్ల(మ.రి 

కత) పేద ( పొంప్రుఆర్యజుడు రాజ 

వంశస్థుడు పెద్దమని పి.కొడుకు, కొమూరుడు, 
అనుభవరహితుడు. ైంల లు ఆయి ఓర 

-సలామత్ ( శ్రీ) మ ర్యాదల్యు వందనములు, 
అనాలి 

పరిచయము,: ఎ్యేరేలి ఉాంమసీడ -ఎ,సలీక 
పు) ేర్చర్ని పివీణుడు, వివేకవంతుడు, 

ఏ ఏచ(ంి 

సాసుడు, గో యయ రి -జిలఒ (ఫు) 
మండలాధికౌరి (తాలూక దారుడు), 

యట! ( ఫే టం (0 -ఫతావ్ (ఫు) మంఖాన 

తనో మంపే మెక్కి న్ననవాడుు లేవలేని 

దో స యి బతేట్లా/ా ది 

-ఎృకదంక్ -మక్దూర్ (పు,)సమర్జుడు, 

న్టైతిముంకుడు శక్తి మంతుడు ;ఆ స్తిమంతు డు, 

(లు టాయి 60 -పకమాల్ (ఫు) ఒక 
ప సిద్ధహస్తుడు, సిద్దు 

న. నిపుణుడు. ఆమ (0 

ట్ర “లాగ్ (పు దొరలు జాతివారు, 

యిాలునే యమా (రి లా ఎ;నిన్నత్. (పు) 

ఊచోగి, షః 

ల్వమా ఓరి సాహిబ (ఆ అమ్మగార్పు యజమా 

నుర్రాల్కు( శ్రీ) దొరసాని 

ఆవాల సొహివీ (ఊఉ. శ్రీ) (ప్రభుత్వము 

ఆధి కారము 

ఎ 6౦ సాద్ (సా. శ్రీ) ఆరల్బీభాహయొక్క_ 

పదునాలుగవ యతురము కురానులోని 
3౮వ అధ్యాయమ్సు. కఆంగీకారమ్ము అను 

మోదము సరియనుటకుచిస్ట ము అంగీకార 

నూవనముం ట్ర్రకం (ర -౪ర్నా (ఉ)ఆం 
గీకరించుట, అను మోదించుకు, నరియనుట, 

జపరచుటం 

శ్ (9 సాదిర్ (అ) బహిస్రతమగ్కు బయటికి 
వచ్ప, "వడలు, బయలు దేరు; ప్రవర్సించ్చు 

"వెడలిన, బయలుచేరిన, ఆయిన, జేరిగిన, 

చెల్లి వెల్లిన, భటించిన. హస ఎ (రి 

-కర్షా (ఉ బయటికపంపుట, ఇచ్చుట, 

పంపుట్ట పివర్తింపజేయుట్కు వర్తింపజే 

యుక్ష, చే 1 ఏ) చ 6౦ -వారిద్ (ఆ)వచ్చి 

పాయ్యెడునార్కు అతిథి ఆ భ్య్యాగత్సి అర బెళి 



గవ (0 

పర టేక్, (6వ త (00 -హోనా (ఉం) 
జ చుట, జకశుట 

అగుకి- చేయకు, సంళ్లవిం 

బయలు వెడలుకు, 

ంమ్ట్స ఫఘటించు 

క తటస్స్ిం చుట. 
ఎప్ 

అలీ 

గ్రత(ి వాదిక్ (ఆఅ) నిజస్హుడు, న 

డార్థమైన, నమ్మదనిన, యుక_మైవ, 

వమైన్క నిష్కుకుమైను. లమ | నలం 

_టల్ ,కాల్ (ఆఅ) 'పా9ిమాణికుడు నిజ 

ఆడికప్పనివాడు- ట్ర (ప్రఎం -ా 

ను 

ఇగ య 

కడుట- పైసగుశ ంతగుట్కు 

దచదుుకి ము గొనుందుకు. 
అమల 

రా 
వాదీ 

“జాగము నిజ ద) యజ రమ్ము! జై 

ము పొసవము, 
క్ ఎది 

(వడుగు, 

అ. త్రై) విద్యుత్తు, మెకము, 

టాం 

సట. సులభయమెన, తేటయైక, విశ 

దమెన్స అప్పటమైక్క నిజ్నేమెల సరళ మైవు 
మ కప భి జా! జ్ కుట్ట) మైస్క నున్తుపైన్న చద్నునెవు నుష్న గా 

సరియైన్న ఆసాంతమ్ము 

జ! సిరాఖటుంక మైన; పకి 
రి 

మంగ శ్ వీ 
ప్హ్లారమైన్స రూఢియైన, 

నున్న, నమ మైన 

బొత్తిగా, | 

ధాశాళేమెన, 

ఖండిత మైన, క చ్చిక మైన. ఏట శయి (0 

-కర్నా(ఉా శు(ళ్రపరయ్ట, శుద్ధి చేయుక్కు 

కడు శుక, తోముటు, కధింమిట్యనిర్యూ 

లముషవేయుట్వ మేదునుచేయుట్కునునుపువే 

యుట,), సమము గాచేయుట్న 'సరిచేయుట 

ఉఊడ్పుట్య మురిక్ 

శ98 
అలనానననననిాాగాకలలనననభనాననుననోనలనిననననన నల లనతకాలునకమాలనతనపాతమతానతాతు పలాన పపతానాననాననపపున నావలా 

తీయుట; పాడుచేయుకు; 

అభ్యాసముచేయుట ఏర్పరవుట్య సవరిం 

షమ్ట్ట శంద్యపతి(వాయుట; తిని'చేయుటు 
క 

యామర్తోరి 

లేకుండబేయుట, తీచ్పట్ట  తీకుమానము 
'జేయుక. 

శీ (రం సాఫ్ న 
(ఉప) పస్తు, 

టా 
(షప చ ఇల్ జ అఆ | శ ఫ్ 

నిం రమ్వు పట్టము, చ్ వ్యస్ర్రృమ్ను తల 

గుడ్డు (ప్లుంతీ(ం -జేనా (జ) పసువె 
అనీ 

డీంతంం 
౬ 

యో సాఫ్ట్ ఫ్ (అ. - శ్ర)పరిళు 
తుండు।[సడ వ 

డ్, . 

కి కీ లి క, వజడియపోయుగుడ్త 
శ న. 

కపకినుద మెనదిం 
థమ 

క్పీలీక్ర, గ 

( ట్ (వ త్ర క 

ఊమాశ్యు శాలు 

శ్రి సానెల (అపు పంవాణుడు పని 

వాడ కా, చయువాడు, శల్చికల్పింయ 

నాడ్తు పుట్టుంచువాడు, ఉడా గ్ (- 

ముక్లక్ (కు) సృష్టికర? , ఈశ్వమడు. 

ఆస్ €0 సౌయిబ్ (అ) అందునట్టి. అందిన 
'సరిమైన, 

మూ సాయిమ్. (అపు) ఉపవాస్మవతము 

వాడు, ఏది! త (6 - ఉడ్ 
దా (ఆ) నిత్యసత్య్యవతుడు ,ఎల్లప్ప్వుడు 

ల 

(ఒరి సబా (అ. శ్రీ) (ప్రొద్దుటిగాలి.ఈళూర్పు 
-గాలి, తెమ్మెర మందమారుత మ్వు పి్ల్లత 

న్నముం (3౪ 

₹్ర య సవాకూ (అంతె ప్రజ దయము, వేకువ, 

యమా (రి నబొాకాత్ (అత్రి “తెలుపు 

మంచి అందము, 

అటి 

క సి, 

౯||) 

గ యో 

వాయు 

సాంచర్యము. 

బేహచ్భాయ, 



డ్రిటాలి సచ్చాగ్. (అపు) రరళ8,రంగాజీవుడు, 

ప్రయేలి సబహా (ఆఅ, శ్రీ) ఉదయమృ, వేకువ, 

(పొద్దుపాడుపు- ట్ల్రసనా ఏసమా స్రసలి 
ఖెజ్ -ఖేజయా. (పా ఊవర్భ్శువుగు, 
(పొక్చుపొడుప్రుననే లేమేవాడు. భఖరి 

శ ఎ -దమ్ (అ) కవాలా (పొద్దగల, 

టీ టం ఊఊ -సొదిక్ (అ అభుణో 

దయము* అవ రంల -కాజిబ్ [అ] 

ఉఊప.8కాలము, ట్ సరి -పోనా 

(ఉ) 'తెల్లవామట్ట (పాద్దుహేడుయుట,. 

గరి స్ (అపు) సహనమ్ము ఓపిక, ఓర్చు, 
శాళిమి కమ శాంతము, ఉసురు, అప 

“కాకఫలముం 

యమ ప్రాసారిం గ్ర లి సుబూహ్ా -సుబూపహీ 
(అ. శ్ర) (పొద్దుటిసారాయి, (పాతఃకా 

లమందు (తాగుసారాయి. 

చంపాలి 'సబూరీ (జాకీ) సవాన ము, 

ఓర్పు, తాళిమి. 

సరి సబీహా (అ) "తెల్లనిచాయగల, సుం 

దర మైర్క అందమేనం (బిడ్డ, 

ఎసీసీరి సబియ (అ, (క్ర్రీ) ఫ్యుతిక, కూతురు 

జే మరి సిహాబ్ (అ) సహావాసుల్టు వెలి 
'కాండ్రు సంగడిగ-ం్యడ్రు. (ఏఎవల్టుయింంి) 

యుట్లే [మరి 'సవహాబత్ (అ.(క్ర్ర్రీ) సహవాసము, 

తం (దం సవారీ (అ) ఎ'జారుల్కుబయళ్లు, 

(ఎవ | సుని 

అవీ యిరి సహ్హాప్ (ఆఫు) ముచ్చివాడ్సుపుస్త 

కములకు అటలుకటు వాడు బేకకుటువాడు, 
వి లు (కో 

అయీ (దరి సవాయిక్(అ.ఫు) సంపుటములు 
(గ ౦థముల్కు పుటలు, ఆకులు, 

హన్నమమంరి సుపాబక్ (అ, శ్రీ) సహవాసము, 

శంం 

ఆకాేనారి 

[రా 
సలతి, సమాజము్ము 'సంఘుమ్తు సళ, 'సహా 

యము తోడు; స్నేవాము, ఇెలిమ్వి సాం 

గత్యమ్ము పొందు సమాగమము, కూడిక, 

కూటము, సంభోగము. (య్మై్య 

క్ర + ఎ -దారీ ( శ్రీ) 'సంభోగము,సాం 

గత్యము, తీ ట్ల యష్యమురి - యాఫ్త 

[పా] సత్చాంగత్యఫలముపొందిన,సుశిత్మీ 

తుడైన, నానరికతగల, మర్యాదస్తుడైన 

వ్! సుహాూబతీ(ఉ) సహవాస, న్నేహీ 

తుడు, 

యచచమిరి సీహత్ (అ. శ్రీ) ఆరోగ్యము, 

| యురి 

కుదురు పెటు, ఫౌస్ట్రవము; "సవరణ, దిబ్బు 

బాటు, శుద్ధత కష్టాలకి, ఒప్వుః 

(యు యయింి -బఖ్ వ్ (పా) ఆఠకో 

గష్టక ర మైన అఆరోగ్యదాయకయమెన, 

ల యాయాయరి -ఖాన (పా) మరుగు 
దొడ్డి అశ యచయమరి -నామ (ప్ఫా 

కుద్ధప(త్రమ్కు ఆరోన్యష్మత్రముం 

సహారా (అప్పు ఎడాక్క బయలు 

అసమ 1 యురి _నిపీ,న్ (ప్రవాన(ప్రస్థ 

ముచేయువాడు, సన్యాసి; వనవాసి, 

షో 1 యురి 'సహూరాయా (అ) దడొంగఐఖము, 

ఆడవిసం॥1 

(నమరి సహ్న్న్ (ఆపు) ముంగిలి అంగణమాు, 

ఆవరణము, పరమై బగమరి - చమన్ 

(పూ వాటిక, ఉఊద్యానవాటిక 

అనునుమిరి సహానక్. (అ శ్రీ) కంచేము, షె 

మ్యు సానిక, మట్టియాకుడు, 

చముంి సహా (అ) సరియైన తప్పులేని, 

శుద్ధమైన: యదాన్ధమెన ఆరోగ్యముగల 

నిరోగమైస్క అంతయు సమ్మ గ్రమై "సంత 

కము, శేవ్రాలు, వాల్లు (అచ్చుగానిది)) 



పంల. 

లయ ! స్రన్టయరి - ఉల్ _ అక్ట్ (ఆ) 
జ్ఞానశుద్ధిగల,బుద్ధి చెడని.ట్లాంటి! ఏయి 

_టన్ -నసబ్ (అ) కులీనుడుు జరసుడు, 

సాంప్రదాయకుడు. - ఖు ట్ర్యాయులి 

తూ సీఎ - సొలీమ్-సలామశ్ (పూ) 

సురమీత మైన సమగ్రమైన, చ్నేమమువా. 

అసమ సహీఫ( 
ము ఫుటం 

సద్ (పొ) శతమ్ము నూరు ఉక ఛో పలి 
-బరక్ట్ (పా) శతదళమృు బ౦తిఫువుపా 

నూ -పా (పా చెత్తిశతపది (6 ఏం 
-వా (పా) నూస్లకొలదీ? అనేకము. 

1 ఎం సదా (ఆఅ శ్రై తీ)పళిధ్వని;మారుమోశ; 

ధ్వని; వేప్పుడు; స్వరము; పిలుపు ,ఆరప్టు; 

వద ౦ న్ ం 

ఫ(అ-పు) పుస్తకము, షత 

యి ! ఏరి సదాకత్. (అ, క్రీ) అధ్యతమక, 
అ(_గాసనాధ్ధి పత్యము. 

యత్ | చరా సదాకత్. (అ శ్రీ) సత్యకం 
నిజాయితి యదార్థతృ నిజమ్సు వాస్త్వవన్నూ 

బుజుత్వమ్యు సరళత, నిపష్కూపట్యుము 

సిద్ధాంతము? సామ్యమ్యు ద్భృుషహ్ఞైంతను. 

స పాలి సద్ -సదర్. (అపు) ఉఊరము, 

ఉఅమ్ము.గుండెఅంగణము , ముఖఫాెగమ్చు 

ఉన్న తాసనమ్ము ముఖ్య స్థానము సేనాని 

వాసము, ఊన్నతమెన, గొప్పు దొడ్డ, (ప్ర 

ధానమెన,ముఖ్యమైన, ెద్ద మొదటి. 

న -ఎృఆజీమ్ (పా) (ప్రధాన 

మంతి, 'పాలన 'సంఘాధ్యతుండు. ఏటి 

బ్ర మీది 1-ఉన్సుదూర్. (అ) మకళా 
ఖాధ్యతముడు. 4 మ తరి - 'మకాష్ 
(పా ముఖ్య స్థానము ముఖ్యపప్రేణము* 

అసమ ఈరి -నిషీక్ (పా) ఆగ్రాస 

తీత౦ టు! 0 

-ముహతమిమ్(అ,) (కధానని లె్యాహకులు 

యక) ఏరి సద్ రీ (ఆరి) ఆరషేట్ట, చిన్న 

రుబునము+ 

అవీ తరి సదఫ్ (అ. (స్రీ) ముత్యఫుచిప్పం 

టి 

శ 

ల్ 

ఎల 

ఆక పరి 

సడ్క్ (ఆఅ,పు) నిజేమ్ము వాస్త్వవమ్ము 

సత్యము, యచార్థము, నిష్యాపట్యుము. 

మీది సద్క (ఆంఫ్రు చానము, ధర్మమ్సు 

ముడుపు 

౮ 61 ౨ఎంి -ఉళౌర్నా (ఊఉ దా 

దిడుపుదీయుట్స దిగదుడుయట. శే ఏరి 

6 డె-౮ ట-జానా-హోనా (ఊఉ) బలి 

హారమగుక్కు దిగదుడుపుఆగుటం తే లది 

౮ -కర్చా (ఊఉ) బలిపెట్టుబ, దిగదుడు 
పుతీయుట, 

మచి సద్మ(అ.పు)ఆఘాతమ్ము దెబ్బ పెట్టు 
తాకు,అఆపాయము,గండము తాకుడ్పు బలిని, 

నష్ట్రమ్మువిపత్తు,ఆపద,కీడ్కు దుఃఖము; బాధ, 

కష్టముం 
లు 

ఏల సుదూర్.. (అ,ఫు) బహిగ్దమనము, 
బయలువెడలుట్స (ప్రచురముఅగుట, 

నిర్షమనమ్ము ఆగమనము, వెడలిక, (ప్రవర్తిం 

చుట్నవర్తించుట. [కాలమ్ము నూటికి* 

య దీ (అ. (క్ర్ర్రీశతాబ్లము,౧౦౦ ఏండ్ల 

బలిహరణమ్ము దిగదుడుక్యు, 

యయా 

యదార్థవంతుడు, 

వాడు. 

ద సడ విశ్వాసముగల 

బరి సపీక్ (అ,పు)నిర్వ్యాజస్నే హితుడు 

సరావాత్ (అ. శ్రీ) వివరణమ్ము 
'స్పష్ట్రత:స్వచ్న గత , లేటదనము,వ్ ఎవ శదత్వము. 

యు! 00 'సశ్రాహాతన్ (ఆ) పివద ముగా" 



యాడ 481 
శు 

అమి 

స్పష్టముగా, తేట కెల్లము గృావిశదము-గా. 

యా 
కై సోగ మెడబుడ్డి, ఫీ కా 100 ఇతొోల్. 

(పా) సౌగవైను పొడుగాటి. 
క్! గం క్స్ కాన్ (ఆ. శ్రీ) చక్క-నిత్రోవ, 

'సరళమార్తమ్ము బుజుమాద్దము 

సురాపొ (అ. క్ర) షఇండికలశము, 

అవ! ఫి సక్త్రాఫ్ (అ,పు॥ దవ్యవ్యా పొరము 

చేయువాడు, మార్క_వువాడుు _వెయాక 

రణం 

లేం సక్తైాఫ (ఊపు) ద్రవ్యవ్యా పారము, 

మార్కపు వ్యాపొరము, (దవ్యవ్యా పార 

స్తానము. స్థానము 
ల ల్ త్తే 

యో | సద్రాఫీ (ఉ.్ర) (ద్రవ్యవ్యాలా 
రమ్ము మార్య_ము, హుండీవ్యాపారము. 

సర్ సర్ (అ,వ్ఫు) శిక్రవాతము, వేలి 

గాల్మిప్ర చదండచాతము ,వడే గాలి, సుడిగాలి. 

ద్ర సర్ ఒ-సరట(అ తై) సాగిలబడుట; 

మూర్భర్గము, కాకిసామ్మ.. 

అవ్వంది సిర్ క్ష్ (అ) స్వచ్శమైననిర్మలమైన, 
ఆమి(శితమైన్య కేవలము; మాత్రము శుద్ధ 

ముగా, ఒంటరిగా ఓకటియె, బొత్తిగ్యా 

_ఉత్సగచే, ఏకముగా. 

ఓచీ సరి సర్ఫ్ (అ-ఫు) వ్రయము,వెచ్చేమ్సు 
సెలవు, సిట్టుబడిి పట్టుబడి, తగులుబడి, 

మార్చు, మార్క_మ్యాళబ్దలకు:ఏము. అవ్వారి 

పమ ం -వసహూా (ఆ) వ్యాకరణము, 

పోడిమిం పిసినారితనమ్సు పదిలము 'వెచ్చీ 
ము; వయమా, 

కరి సుజ్జహ్ (అంప) సంచ్చి తిత్తి. 

ళ్ సరిహా (అ) విదికమైన, వివరమైన 

గీచి సర్ ఫ (ఆ.పు) అధిక్యము; మిగులు * 

విశదమైన స్పష్టమైన, లేట కెల్లమైన, స్వ 
చృమెన, పిత్యకతమెన, 

టు లి సరీవాతన్ (అ) విదితముగ్శా విళ 

దముగ్యా "స్పష్టముగా, ప్రత్యక్షముగా 

'తేట'తెల్లయుగా, 'స్వచ్చముగాం 

లీ ధం సరీర్ (ఆఅ, ఆ) కిల, తలంపుచప్పు 

డు,బులజు ,మిడుతలులేయమ్ుచపుడు; కరకర, 
ఉం షష 

కలముచివ్వుపేష్పుడ్రు రాపీడివలన గలుగు 

మేప్పుడు, 

యఆటారి సబ్ (అ. (్ర్రీ)కఠినమై కష్టమైన, 
బాధక మైన. 

యల ట్రారి సుఊుబత్. (ఆ. శ్రీ) కఠినత,కష్ట 
ము, “సంకటము, ఆపద, వ్యసనము, 

ఏ టాంరి సద్తుద్ (ఆపు) శ్రాన్నత్యమ్ము ఎత్తు, 

ఆరోవాణము, ఎక్కుడు, లేచుట. 
క వ 

శ కావి 

లపై చని -ఒ,నుజూల్. (అ) ఆరో 

హకావరోహాణ ములు. 

కంది సటవ (అపు) కాటుకపిట్ట. 

ఫలి స్ (అంఫు,) చిన్నదనము,లఘుత్వమ్ము 

అల్బత్వము, (హో లి -సన్- (ఆ) పిన్న 

వయసువాడు, ఆఅల్బ్పవయస్కు_డ్సు చిన్న 

వాడు యుక్తవయసురాని వాడు. 

[౯ ఫలి సుగ్ రా(అ)చిన్నదిి మిగులచిన్నది: 

కనిస్థ్రము, అల్పిష్థము. 

శని సగిర్. (ఆ)' చిన్న అల్ప్బమైన్న స్వల్ప 

మైన? స్వల్బతర మైన ,కొద్దమైను తక వెన, 

ర ఫలి _సన్ (అైుమాడు రా వలి 

చటం టరిఒనటీర్ (ప్రొదిన్న పెద్ద. 
క్ సరి సగిర (ఆఅ) స్వల్ప మెన-చిన్న, స్వల్ప 

నీ అంట్, ః 

అఆవిరిస ష్ (అ శ్రీ) పంక్షి, వరస్త బారు, 



(సం 

(పా) చేనలను బారులుతీర్చునట్టి. అకలి 
శి ాకీ 

తీ! శ్ 1 -ఆరాయీ (పావ్యూహము, 

మోహరము, 'సేనలుచారుతీర్పుటవ్యూహ 

రవదన, గానాయుల్లో అవాలి =బస్త (లును 

తీరిన్న వరస-గానున్న-అకుప్ను ఒమింి -ఎ, 

జంగ్ (పా్తెసంగ రవ్య్యూహమ్ము యుద్దము, 
ళు స కనే 

ఆమ్ అమరి -కషీ (పా) వ్యూహరచన 

(సరి సఫా (ఆ) పవిత్వమైన్స పరిశుద్ధమైన, 
స్యళ్చమైన; నిర్మలమైన,- శుభ మైనృతో 
మిన మెరుగు పెట్టిన,నిగ్ష్దాతీణ్యమెన్కనిర్లా 

నమోటమైన నిస్పంగమైన, తేటమొన, 
అప్పట'మైన్స వేద్యునెనృ సమ మైన, నున్న గా 

జ ఇటో వ ఆగ యున్న స్వచ్చత నిర్మలత్ప పరిశుద్దత పరి 

శుభి)త, సంతోషము, వినోదము, కుతూ 

వాలము 

యి లరి సిఫాత్ (అ.్ర్రీ) గుణములు 'స్వ 

భావములు, సద్దుణములు, (ఏంవ త్తయీదు) 

యో (సం సిఫాతీ(ఆ) ఆగంతుకమైన, గెల 

మెన స్వాభావిక ము గాని, కృ(తిమమెన* 

టో టల గా (ఉ. క్రీ) పవితుతృపరి 

శుద్ధత, పరిశుళ్తంత, స్వచ్శ్భత, నిర్మలక్క 

'తేటదనమ్యు సరభత్వమ్ము పా9కాజ్షికము, 

నిప్క్యూపట్యమ్సు యదాగ్ధత్మ నిజాముతి, 

'వెళ్తైెబాగులతనము, "బేలతనమ్ము అమాయి 

కము; బుద్ధిహీనత, నునుప్పు మెరుగు, 

వేదును సమత్వము ఎచ్బుతగ్దులులేకయుం 

డుట్కునిర్దోపిత్వమ్మువివోూ వనము, విడుదల్క 

తీరుమానము, తీరుదల, వగ తెగింపు సమా 

ధానము, సిగ్టమాలినతనము, ఖండన నిర 

శీతల 

కంచము పరుప్పు కొప్కచిరుకూపు సమా 
జిటు, వగ సంది జము. జట్టు వస్తము. 111 అడం - ఆరా 

'నసనము, వూర్వపకుము,, నరుకుటు, కొట్టి 

"వేయుట్ట ఉపవాసము; నిఠావోరము 

పస్తు, నాశనమ్ము. పొడు నిర్మూలనము 
అటి ణా! ఖో 

“స్ తీ చదుచము, వ స లావ 

యసీరి పీఫత్. (అ. శ్రీ) పిశంస,స్తో(త్రమ్మా 

వర్ణనమ్ము గుణము, స్వభావమ్ము వికేప.ము? 

వాడుక,ధర్మము, లతుణమ్ము వైఖర్సి తీరు, 
వి శేపు ణము. 

యమరి సఫ్హ (అపు) పత్రము, పొరటు, 

ముఖము, వైళఛాగము, పరుపు _వెశాల్యము, 
ఆలి యమని -ఎ,హాస్తీ(పా, ప్పథిప్కి 

ప్రపంచము, లోకము, 
అజా ॥ 

ధం సిక్ (అ,ప్ర్ర) భూన్యమ్యు. వట్టిద్సి ఒక 

ఉఊఉదరరోగము; అరబ్బుల శండవ చాంద 

మాసముు రాగి బంగారము 

ధి సిఫర్. (ఆఫు) శూన్యము, సున్నం 

౨|| లి సఫ్రా (అవు) మైత్యము, పిత్తము; 
పచ్చోన్ని బంగారము. 

కు | లి సఫ్రావీ (ఆఅ) వెత్యముగలృపిల్తే 

సంబంధమైన, (చారులు (ఏవ ఆఅవమిరి) 

యవ నిరి సుఫూవ్ (ఆఫు)పంక్రుల్తువరుసలు, 

ఆపి స ఫీఅ) పవితుమైన్మ పరిశుద్ధమెన 

స్వదృమైన పిమూణికమైన్క నిజమెని 

న్యాయమెన, యచాగ్ధమైన; (శేవ్యమైన 
అయో 

లి సక్సీర్ (అ) ఈల, కూత, 

సలా. (ఆ్య్యక్ర్రీ) ఆహ్వానము, పిలాప్పు 
ఆమంతి)ణన్సు సంబోధసము,(ప్రకటనము, 

వార్త, వదంతిః 

యాల్తనేరి సలాబత్. (అః శ్రీం) కఠినత్వము, 

గట్టి, దృథత దిటవు, స్టిరత; ఘనత, 

అయసుయంల్ల కేం -జంగ్. (ప) యుధి 
స్టారుడు; వీరుడు, శూరుడుం 
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గ్ర సలాకూ (అశ శ్రీ) చికస్టము, మర్యా 

ద, మంచి, మేలు సన్మాస్టము; య 

ఆలోచన వుపొయము, బోధన అభిప్రా 

యము, స. వపు 'సమ్మక 

మ్భుసంథ్మి సమాధాన ము శైలీం 

తటే _సమర్కందీ (పొ కప 

టపు మ కదలు, య (్ట గటి “= కార్ 

(పా) మంతి, ఆలోచన వెప్పువాడుం 

యితే గైకీం -వకల్ (అ) సమయోచి 
తము, కాలో.వితము. 

యగమటేం సలాహీయత్. (అ. శ్ర) మేలు, 

మంచ్చీ సన్మానము, సుకీలత, పవితంత, 

పౌవనత్క మంచితనము, ధర్మము, నీతి 

శుద్ధత్వము, సామర్ధ్యము, గంవాణశక్షి 

తాణ, యోగ్యత అకక, "తెలివి = బుద్ధి 

శుద్ధి, సవరణ, దిద్దువాటు, నమత, నెన్ముతి, 

మంచికనమ్సు నిమ్మళమ్ము కాంతము, తిన్న 

దనము, వివరణము, వయినము, 

లాలీ సుళ్ బ్ (అపు) వెన్నువూసు గట్టి 

భవామి కులీనత్వ సంతానము, బీజము; 

గట్టి 'కాఠిన్యర్సు, 

క్ి సుల్చీ (అ) జారసుడైను సంతాన 

మైన్స వంశస్థుడెన, సన 

సుల్్షోసులక్ (అ. శ్రీ) సాధా 
నమ్ము "సంధి అనుళూల్యమ్సూ ఒడంబడిక, 

మరలస్నేవహామ్ము కాందిం ఆట ఎనొవ 

(పు) సంధిపకిము: సమాధానపక౦ిము. 
యమేం సుల్హ్య (అ,ఫు) స్నేహము. 

యిం పల్లెల (అ. శ్రీ) ( భగవంతుడు 
హజేరతు మహమ్మదువై అనుగంహించ్ 
గాత్స, శాగుం మేలు బళిర్కె అను సంద 

రములో వుషయోగించేబడు ప్రశంసశా 

జకముం 
థె 

సల్ అమ్ (అ) ఇవిసంకేతాత్షరములు, 
భగవంతుడు మహమ్మదుగారికి అనుగ 

హమును శాంతియు ప్రసాదించు గౌాతయని 

ఆఅగ్షము* 

యి! టం నలవాత్ (అశ్ర్రీ) వైవానున9 

వాముల్పు భగవత్క్టాతు.ములు ప్రా్థసలు: 

ఆశీర్వాదములు ఉచచ్ననీచముల్కు. తిట్లు, 

బూతులు,-చివట్టు, దండము,నమ ఫారము, 
ంం లతా 

పరిత్యాగమ్ము వస్తనము;నిరసనమ్యు తిరష్టైర 
జా తా 

ము,విడుయుట్కవదలుకొ నుట, (ఏంవళి! ఖం) 

ర్ టం సలాత్ (అ ్రీ) పౌంర్థన, ఆశ్షి 

ర్వాదము, టైవానుగంహ మొ, 

౧౭౦౨ సీలవా (అ,ఫ్రు) ప్రతిఫలము పితీ కార 

ము, మారు, వెల్లు, పీీత్తి బహుమానమ్సు 
ఆ బహుమత్సి కట్నము; ఫలము, 

'సర్వనామమా, 

'సంబధ 

యం! టకా సల్లస్దాహుఅలైహి (అ) అత 
నివై దైవము అనుగంిహించుగాత యను 

ఆశీర్వాదము. 

యో, సల్లఅల స్ట మాడు లం 

కారముగల కొరత "లేక దారువు లేక కూ 

లమ్యు కైవిస్తవమత చిస్లును. 
ఏ) యాాం-ఐవి జ 

సుష్మ (ఆ.పు,) ప. చెవిటివాకు, 

కొ హు కన సం సర ఈ 

చెవిటినారుం (ఘనుడు. 

ఏద్రాది 'సమద్ (అ.ఫు) ఈశ్వరుడు, (ప్రభువు, 

గ్రారడ60 సమ్సామ్ (అ, శ్రీ) ఖడ్దము పదు , 
నుగల కత్రి ॥ 

సమగ్ (అపు) ఆంటుు బంక 

గ్రదరాలి సమిమ్ (అ) శుద్ధమైన, యదౌద్ధ 
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కక 

దడ్లి సున్నాఒ /(ఆ.ఫ్రు) పంవాణులు పని బలి సనౌబర్. (అ) కేవదారువృతము, 
వాండు9) మంచిపనివాడు, ప్రవీణుడు, 

(ఏ. వ గో (0) 

యిటు ఓరి సినాఅక్. (ఆ, శ్రీ) చేతిపని,పన్ని 

వృత్తి విద్య, పంచాణమ్సు పనితనము, 

శా (పం సనాయెఇ (ఆఅ) పనితనముల్కు పం 

చాణములం, చమ త్కౌారములు,యు క్రులు, 
-నేర్పులు, ౧బ్ల! ఎ ంబ్లంరి -బదాయెఒ 
(ఆఅ) భాపఫాలంకారములు, (దనము. 

య పాలి 'సందట్ (ఆ, పు) శ్రీళంధపుక నై; చం యు టు బలల సూబజాత్. 

యో పాపల సందలీ (పా) సుస్నము కొట్టుట 
“మొ॥[పనులకుపయూోగించు ముక్కాలిపీట; 

పుట్టు నపుంసకుడు లింగహీనుడం; చందన 

వక్ష్యముగల, నంధపుకొయ్యతో వస్న్న 
అవావలే 

శవవాహానమ్యు సంప్రుటమ్ము 

ఎనక మమత ద్య్ధాత్వే తలి సయాకృళ్ళీ 
(పా_పు) చిన్న పేటిక, సంపుటము చిన్న 

"ప్యెక్సు కరండము, 

షక ప తరి సంయాక్ (ఆఅ) "పెశ్రైవంటి వె స్తై 

యాకారముగల (సమాధి లేక కత్తిజర), 

గ్రరి సన్ ఒ (అత్ర) పనితనము, పన్ని 

స. 
తలపిరి సనసఒక్ (ఆ. క్రీ) పంచాణము, 

చేతిపన్సి విద్య, వృత్తి, పని, "నేర్పు, పని 

తనము, వేతబడ్సి చాతుర్యము యుక్తి, 

రహస్యము= ('తెరగ్పు భాగము. 

అమరి సన్ ఫ్ (అత్ర). జాతి విధము 
సనమ్ (అపు) మూర్తి, విగంివామ్ము (ప 

తమ ప్రియురాలు ప్రియమైనది. గని 

న వక (పృ్ఫా దేవా 

లయమ్ము విగ హిలయము్కు మందిరము, 

ఒక విధ్వమెన-దీక'టిమా%ను, పుడక (మాను. 

ఆలే! ఉరి సవాబ్ (అంక సెస్ట్యామ్యు సరి, 

మంచ్చి ఒప్పు; పుణ్యము, ధర్మమ్సు సై, 

ర్యమ్యు శ్రా-చిత్యము మయోగ్య ము. | 

ఏల్లు బ్యా! ఉరి సవాబ్డీద్ (పా. శ్రీ) సదు 
'పాయము, మంఠ9ణము, ఆలో-చనకాలో 

చితము, సమయోచితము,మయోగ్యము,జాచి 

(అపు మోడు 

గ్లో ప్రారి నూబ (ఆపు) ప దేశమ్ము[పాంతము, 

రా జ్యభానమ్ము దేళభాగము. | వల్ల బరి 

-చార్. (పా పె జేశాధిపుడు, (పాంతా 

ధికార్సి దళనాయి, నాయకుడు, 

యిరి సౌత్ (అ్ర్రీ) ధ్వని కూత కేక 

అరఫ్టు, 

వ్ల వ్ 
పో నూర్ (అ. శ్ర) ఊ దెడుకొమ్ము తిరు 

చూస్ణముల్సు 'ముయ్యంకి, 

యిరి నూవత్ (అ) ముఖమ్ము ఆకౌాళము, 

రూపము, ఆకృత్సి పటము, ప9తిమృవి( 

హమ్ము మూర్తి మ్రేము, అవస్థ,స్టిత్మి గతి, 

వయినమ్ము దక, భంగి లెకగ్కు వైఖరి 

తీరు, రిత్కి ఠీవి, విధము పద్ధత్మి డౌల్కు 

ఆలోచన ఉపాయము, సమయము, వా 

కము "వేపము.చిస్ట్ట ము,గు్తలుం, బావ్యా 

కారము, దర్శనమ్ము పుయోజనమ్ము ఊ 

దో్యోగము, సాధనమ్ము ఆధారము కొర 

ముఖపరి వయముగల్క పరి చయస్టుడైన గురు 

యీ '(ప్ఫాా ముఖ పరిదయమ్ము గుర్తు 

మ - షు 

గతులం, వయినము, వర్తమానము, 



కు పో శీలిర్ డు [6 

కలో నూరీ (అ) బాహ్యమైన వెలుపట్సి | బ్హైంర్యీరి సియానత్. (అ, (క్రీ) రతముణము, 
బయట్సి ముఖ 'సం1॥, 

అకలి నూస్ (అ.ప్ర) ఉన్ని, బూచ్చ్రుగాం 
గడ్వి "రాంకవము, పి గ్రాబుడ్డి”నే వేయుబట్ట, 

కలఫుకశ్షైలోని పీచు గోటులోని పేక 

చారము, 

కీ పలి (అప్ర) ఇాంగడి వేసుకొను 

వాడు సన్యాసి, ఇందియములం జయిం 

చినవాడు, ప జాని, 

యాలి ఉషూలత్. (ఆశీ) 'జరవడి ,తీవత, 

"వేగము, తీక్షుక, ఉ(దేకమ్ము ఊము. 

పటొటోపము, దాడి, 

గి ఫౌమ్ (అప్పు ఉపవాసము, నిశావో 

రమయుం కేరి బ్రలి -ఒ,సలాత్ (అ) 

జపతపములుః 

గజిని ఉసూమళఅ (అపు) మఠము,ఆశ్రమము, 

(జం సహొచా (అ. క్ర్రి.దామసారాయను, 

సొాతొాయవనః 

చె టం సయ్యాద్ (అ,ఫు వేటకాడుుబోయ 

వాడుమృుగయుడు. ల! ఎ ల్తరి -అజల్ 

(అ) యమదూత, మృళ్యుదూత, 

తకచిలీ (ఓం సయ్యాదీ(ఆ- - తీ) వేట మృగనయ. 

ంథం. సియామ్ (ఆఫు) ఉపవా సములు 

(ఏ, వ / న్. 

"కాప్సు పదిలము, సహాయము. 

మ్యంరి మైద్ (అ. శ్రీ). వేటు వేటమ్బగము; 
మృ్గము "వేటాడినజంతువ్సు పందెము.వెర 

ముం (గాడు. 

జక ఏరి సెదీ (అపుపందెగాడు, “వెరి వేట 

మేరి పీన (అ,పు) ముది, అమయ్బు్యు మూస, 

పోకతృపోతపోసీనద్యికి) యా రూపము,శబ్బము 

యుకృ_రూ పొాంతరము; వివాము, పెండ్ల్ర; 

"ఇండ్లిమంతంమ్యు రాజ్య్యాంగమ్ము వ్యవహార 

శాఖ ఫెగము, అంగము కాఖా పది 

గ? -పథానా (టా) వెండ్హి చేయిం 

చుట్త "ఇండ్లి మంతం) ముచెప్పుట- 

అాస్లీలి నెఫ్ (అః శ్రీ$) వేసవి కౌలమ్సు ఎండ 

“కాలము 

[స్వ కల్ (అ, శై శ్రీం)రుష ప్వవదలగొట్టుట, 

మెరుగు పెట్టుట; తో ముట్ట 

శుుభ9పర యేట, నునుపుగా 

వేయుట. (చికిలి, ఓ) పే ల్రీషలి -కర్నా 

(ఊ) మెరుగు పెట్టుట,తోముట. లహ 

ఆ ోవేసరి = వెళల్గర్-_సిక్లీగర్ (పా) 

“మెరుగు పెట్తువాడ్తు సానపట్టువాడు. టై టి 

లళాతాఅడామాయుకుదులావాచపళాజారాత్తాతు 

వొ 

టల్ 

(ి బాడ్ _జ్వాద్ (అ,క్ఫ,) జీకారము, ఇది తుం వాలిక్ (ఆ.ఫు) రకుకుడు, పొలకుడు, 

ఉఊరుదూవర్దమాలలోనిరువదియొక టవయత్మ, 

రము, అరబీలో  పదునేనవది. పారసీక 

ములో పదునెనిమిదవదిెం ఆఅబ్బదువర్ల సాంఖ్య 

ములో దీనిసంఖ్యఎనిమిదివ ఎదలంం 

అధికారి, ఆధఫీనముగలవాడు ఉఊపొాయ 

కాలి, ప్రవీణుడు, శాసకుడు, వెస్టి కుడు; 

సక్రమమైన, 'సకాలమైన క౦ిమమెన, 

కటుదిటూను సొళమెన, శేటము ననుసరిం 
ఉట €ు తజ 0 6ఎ 

రించిన, విధాయకమైన్య గంభీరమైన, సవా 



నముళల్హ ఓర్చునల, ఓపికగల్క స్థిరస్వఖా 

వుడైన, 

అము 66 జాబిత (ఆఫు) నియమము,పేట్టము, 

కట్టుదిట్టమ్హు ఏర్పాటు నిబంధన పద్ధతి, 

క౦ిమము, పడిలము, స్మ అతి? శాసనము, 

కాత్రుము, విధి, నూకతంము. 

ఆయి లి ప్ న్ (పాత్ర) కరిమానుసర 

ణమ్ము నియమాను'సరణము, (క్రమానుగుణ్య 

త్త నియమానుగుణ్యత , పేట్టముననుసరించి 

యుండుట, నియమ బద్ధత్వము. 

అజాతేలీ 

ఆమ (ఏ చాహిక్. (ఆ,ఫ్పు) పవాసకుడు, 

షా, నవ్వువా డు విదూపకుడు. 

లత హాల్ష్ఆ.ఫు) సందిస్థముగ చెప్పు డు; 
ఏ జో, దిఎిమ్మర;ి మజపుగొట్టు. 

రోి జామిన్ (ఆఅంపు) పితిభువు, బాధ్యు 

డు వూటపడువాడు;బేమిరి, పొలతోడు= 

(దె ట్టం (లి -హో్నా. వపూటపడుట్స 

ఫూ-చిపడుట- 

ఆసా (6 జామినీ (అ, శ్రీ) పొతిభువత్వము, 

బాధ్యళ, ఫూట్యు అప్పగింత్స పూచీ అడ్డ 

మ్యుః ఫూటవాటు, ఫూ-బవాడ్తు 

బేటి వాయె (అ) ఇష్టమైన) వేడిన వృ 

థామ్మైన్న సొడైనం 
కలి జేబ్ (అపు) రకుణ్యకాప్పుపదిలమ్ము 

జాగ9త్వ కట్టుదిట్టము, ఏ ర్చాటు;పేట్టము; 

శాసనము అధికారము్హు పొలనము ప్రభు 

త్వమ్సు నిగంిహము; నిరోధమ్యుఆటంక ము, 

అడ్డగింపు; నిర్బంధమ్పు కట్టు; స్వాధ్నము, 

అధీనమ్యు దివాణాధీనము, దొరతనము వారి 

స్వాధీనమ్ము రా జాధ్నము, 

శలి6 తానే ఖాలీ 

ఆమే జీ (ఊఉ ్ర్రీ) రాజాధీనము, దొర 

తనమువారు లోపరయ్కొనుట్ట అధీనమ్మ 

నిదోధము; రాజనిరోధథమ్ము. నిగవాము, 

నిరోధకుడుం 

[్ర్రకలి- ఆమి ఉువో (ఆంఫు] ఫూర్వాహ్న 

ము, పాొఎద్దటివూట. 

యుత జవ్హక్ (అవు) అట్టవాసకుడు, 

మిక్కి_బి నవ్వువొడు 

యైఆ[మల చేఖామక్. (ఆ్యశ్ర్రీ). ఘనము, 

లావు, సరిమాణము, కొలది 

ళు వు ర్త 
అట్ 

మరి జిద్స్ (అత్ర) విరుద్ధము? వ్యతిచేకము 

విరోధము వైగమ్ము పగ, హాథమ్ము 

పతం మా? -వుంండితనముః 

క పం జి్ది (ఆఅ) మూనస్థ్రపుః వాఠముగల్క 

పట్టగల? వెదసరవైన మొండి పంతముగల, 

టీ పాల్ జిదైన్ (అ) పరస్పర వరుర్షైములా 

(ఇండు), అన్నోోఇ్ధివిరుద్ధములం 

పి జేజ్డ్. (అ) నప్ట్యమ్ము హాన్ని కడం, చెరుపు; 

హోనికళముం 

ఆ | ఏ జిరాబ్ (అ.పుకొటాటుకత్నివేటు 

ఆ ఖలి జేక్చ్ (అ. క్రీ) దెబ్బ, పెట్టుపోటు, 

తాకుడు; ప్రహలేము; సాంపిదాయమ్యు 

వా్యాఖాసనము, ప్రశంస; 'పొదములోని 

కడపటిమాట; పద్ధతి. రీతి ము[ద్రఅచ్చుః 

నష్ట్రమ్యు తుట్ట్రి లోటు, కత్తి త్రివే్రఎటుు ఘన 

పెంద్రమువలె ్క ఒకవిధయుగాేదువుట; గుణ 

"కారము్మ గుణ నము టల! ఆలి ణు 

ఉల్కొమన్డ్ (అలో కోక్తి ,సామిత, సామ్య 

_ శలీపా (పొ 
ము, జని 

శా గాకా. జ్య ల! 

గుణకారపులెకృల తిప్పొాప్వులను పరీతం 

చు నొక కపద్ధతిః క ల్తెరపద్ధతి 



క చే 

ట్ర జద్రర్ (అ.ఫు) నష్టము, హాని కడు 

వరుప్రు ఆహాయము,క్తష న స బ్బ 
నెట్టు, ఆపద, కష్ట్రృమ్చు న్ొష్ య భా 

సయ్ ల ఖ ఫీ క్ష్ (అ) ఆల్పవాతి 
చిస్టు పెట్టు ఏ టు వుట [. గ -పుదీట్. (అ) 

తలి జేళూర్ స్ట్ విధాయవకమెన, ఆజత్య 

యమెన ఆవశ్య మైన కధిమైన, స్పని, ఆణత్రి 

య. య నాలో 

న్. 

అవళ్యము, అనకు... గా టే. 
తక్కువ 'లేమిడ్కి అవసరము, రికృతృేద 
న న -మంద్ (పా) 
అక్కకగలవాడు, శేదమైొన, వీదయైన, 
రిక్తుడైన, 

యి ఫి జేరూరీ (ఊఉ) విధాయకమైన,అన 
నా. తప ఎని బలవంత మైన. 

యిర్త్ర్య్ర తి జేరూరియాత్. (ఉ.(న్లీ ఆం) ఆవ 
శ్యకతలు, ఆక్క_రలు, అవళ్యక ములు ఆ౫ 

త్యమైనవి- (ఏవ ఆ 0 త్ర ఖల 
భూ జ్తీరీక్సూ (అ. స్ర్ర్ర,) 'నమాధ్సి శవనాపా 

నము సమాధి పా కారముం 

అయమీలది చులస్ (అ) ఇమ్మడి, రెండంతలు, 
య లా, "రెట్టుః ట్రంపు, 

అుమీలత జేచఫ్ట్ (అంఫు) చౌర్చల్యము? అశక్తి 
నిస్త్రాణ నిస్సత్తువ, మాంద్యమ్భు ఫా 
నలే, ఆలసము, య (దు అయుత య్యే 

బపొరత్ (ఆఅ) దృష్ట్రమాంద్యము. 

అమ్మల జేఈక్స్ (అ) బలహీనమైన, దుర్చల 
మైన్క సత్తువలేన్ని మూసలిివక్కిా లి 

తీవ్ రంలి. 

[స 1 -ఊల్ , అక్ట్ (అ) మంద బుద్ది 
ధి 

రమైన, బుద్ధిబలములేని, "తెలివిమాలిన, 

తోసహాలి జేఈ ఫ్ (అ. శ్ర) చౌర్చల్యము, 

దుర్పలమ్ము బలహినత,; నిర్వ అునిస్సత్తువ, 

వృద్ధాప్యము, ముసలితనము 

తు జెలాలత్ (అ, శీ) భంింశము, పార 

పొట్టు, వక9గతి) తప్పు; దోపున్ను ల 

తము, ప౦మాదము. 

శైలీ జ. (ఆఫు) పర్మువు, (ప్రక్క ఎముక్య 
శేఖ గీత భుజము, ప్ర)కగు బాహువు; 

పం టేళమ్కు. పాంంతమ్ము. దేళ భాగము, 
ఫాగమ్యు , దొంతి, వరుస ఒకవిధయమెన 

_శేవభావుణము. 

లలి జేలల్ (అపు) చూడు లైల మం 

"నో జమ్మ్ (అప్పు అనుబంధనమ్యూు సంయోజ 

నము, కేర్పుట, కూయ్బట, స 

కూడిక, కలుపుటడ కారచిన ననుగు (* $, 

గురుతు, 

ఏ (రది జేమాద్ (ఆ.ప్ప ప్ర) లేపనమ్ముప్టు 

పట్టువేయుట; ఫూతవమందు, 

యిట (06 జేమానత్ (అ, శ్ర్రీ)ష్రతిభువత్వము, 
వూట, తాకట్టు బాధ్యత, పూచి, ఫూట 

వాటు, అప్పగింత. చీమ! ఏయం (6 

- (పం -దాఖల్కశ్యా-దేనా(ఊ) వూట 
వెష్టాటా ఆ4ధయజే[ుత్ -నామ (పా) 
ఫపూటపతంము. 

టాట్ (గరి జీమానతీ (జంపు) పితిభువు, బౌ 
ప. వూటపడినవాడ్డు అప ప్పగింత గొన్న 

వాడు వూచిదాదకు, 

శ [ది జీమాయిర్ (అ, శ్రీ) చూడు 

(వ. వృ్య్యరాలి 

(రాలి బొమ్న్ (అ.పు అనుబంధము, సంబం 

పు వూతు 



ళ్ 

(లి 4౨8 చలి (6 

ధము; కలిసినద్హి సందర్చమ్యులాభాగము, | (| టాలీ జవాబిత్ (ఆపు) నియమములు 

అంతరంగము, లోనిది; పికరణము, వివ మెట్టమలు పాత శాసనము, పళస్ట 

[సజ జమ్నన్ (ఆఅ) అను సొరముగ్యా, (ప్రస్తా 

వ వళశముగా, సంబంధము గా, సందర్భ వ వళే 

మున్వ సందర్భముగా, సూచనగా, కలిపి, 

నహా, కూడ, 

ఆదాల జమ్ము (ఆపు) ఉకారచివ 

ఇళ్టి గురుతు, కొము నగుకుతు 

చరాలి జీమోర్. (అ. క్రీ) ఆంకర్యమ్య్ము అం 

తస్తు అంతరంగము మనస్సు, రవహాస్యము, 

గుట్టు ఫావము, తలంపు, ఆశి ఖసాయము) 

సర్వవామము. 

గారహ్రంంి ఉమిోమ (ఆ,ప్పుఅనున్య్యూతము,ఆను 

బంధము, ఉఆపాంళము, జేపపవూరణముం 

వేస్పబడివద్తి కల్చ్పబదేనదిం 

హావగు (”) 

= రి సు (ఆ) పంత జ్యోతి 

కాంత్సి తళతళ, మెరుపు 
అనే అనీ మై 

మచ్ లలి బియాఫత్ (ఆ. ష్. 

విందు, ఆరగింపు, 'సంతర ఎ 

యన్వీత ఫ్ (ఆంపు) అతిది, అభ్యాగతుడు 
విందుకువచ్చినవాడు. 

. ర్ 
వహ జీక్ (ఆ.. హా 

ఇబ్బంది తగ్ద, క్షీణము ; కొరత సంకటము 

కష్ట్రమ్కు బాధ, (యీ ! ప్రార -ఉవ్, 
అజం 

నష్స్ (అ) ఉబ్బసరోనమ్యుక్వాసకాసము, 

) సంకోచమ్ము ఇకుక్కు 

ణు 

£ తా-తో-తోయ్(అ. శ్రీ) తకారచిస్టము. 

ఇది కఊరుదూ వర్షమాలలో నిరువదిరెండవ 

యక్షరము, అరబీలాణ ఇదునారవది, పొర 

సీకళాపులో పందొమ్మిదవది. అషప్టదు వర్ష 

సాంఖ్యములాో దినిసంఖ్య తొమ్మిది. 

ఆఎ(1 తాబ్ (అ) మనోజ్ఞమైన, కంద్ధమైన, 

స్వచ్చమైన శ్రేస్ట్యమైనః. సక్రమమైన, 

శా ్ర్రీయమైన 
(6 శారమ్ (పా+పు) సరంబి లేక నోపుర 

శిఖరముగల గుండంని కట్టడమ్ము గుండు, 

నోఫురముు అ కాశమండలము, 

తు (1 తరి (అ)ఆసన్నమగు, తార సిల్లు 

గ్రా 

పిత్యతుమగ్కు లోదింతితము గా కలి7₹డు, 

తటస్ట్రింయే; సంభవించే, ఆక) మిం చ, 

వ్యాపించు క9య్ముకొన్సు ప్రుబలమగు 

అతిశయింయు. రప 0 -పోే నా 

(ఊఉ) పఠత౦కమగుట, తారపీల్లుట, అతిళ 

యింయ్ట్స (ప్రబలమగుట్స (క్రచ్ముకొనుట 
లోపరయుకొనుట,  వ్యాపింపుట్మ సంభ 
వించుకేం 

యటం తాస్-తామ్ (పా) గిన్నె? 

కోల తాంవాళము, తట్ట సరిగ పట్టు 
౬? 

బక్తి? ఆట ం-టిట్టుం 

యి 6 తావ. (ఆం పు) ఆవజము (వాద్య ము), 

లం య (0 -మర్ ఫ (పా) ఆవజము 

య (టి రౌలత్ (అస్త్ర) విథేయక, విన 

యము, పరచర్య, భక్తి, వూజనము. 



ర్ 

అట్ తాఒన్ (అవ్య) దూవకుడ్కు ఆత్నేప 
కుడు ఎత్తిపొౌడుయ్ శాడ్యు చెప్పువాడు, 

ఆట్ ₹ౌఊన్ (అ.ప్ర) మహామా ర, 
బొబ్బలరోన ము, 

ఆట తాగీ (అవు) పొగరబోత్కు తిరుగ 
బడువాడ్సు మరలబడినవాడ్సు కలవాకార 

రుడు. (వంపు. 

భే (0 తాఫీక్. (అ) ధనురాకారమ్ము విలు 

ఉట ఈౌక్షా (అవు సాకు గోష్టగమ్యువిలు 

వంపు కట్టడము, గోడలోనిగూడ్యు ఏకము 
ఒకట్కి జంటర్వి బేసి అద్వితీయము, సాటి 

"లేనిది అపరూపము, అరుదైసద్ది, లేశిద్ది 
దొరకనిది మడత్మ పొర. _ ల! ఆట 
-ఆ(బూ-భ్ర్రూశరాసనముంగ్ర డె ఇడ (టం 

ట్ర = "పర్ ధర్చా-రఖ్నా (ఊఉ) గూ 

టిలోో-పెట్టుట, మేరులోచెక్కుట, వదలు. 
కొనుట్స విస్ట్ణించటం య్హైయీ ప్ర( - 
జుఫ్ల్ (ఫు సరిబేసులు అను ఆట. 

యక టి తాకళ్ (ఆ, క్రీ) బలమ్ము ఫ్ర, 

సామగ్ధ్యమ్ము. తా9ంణ, సత్తువ అధికారము, 

ప౦భుత్వము, టి యనే (0 -వర్. (పా) 

బలశాలి బలముగల, శక్తిగల 'సళక మొన్న 

య్ధా 6 తాక్చ (పాపు) చిన్న.8టికి, దడి 
కంత, చిన్న గాచు 

యట తాక (ఆ.ఫు) బట్టలతాను లేక ేకు, 

త 6 శాకీ(పా. శ్రీ) పొడుగాటి 'తోప్పి 
కుళ్తూయి. (ఫు మెల్లకంటి నాడ్యుపిల్లి కండ్ల 

గుజ్జమ్సు విలువంపైన. 
ఉల 9 కాలిబ్ (అప్పు) అస్థి ఇచ్ళకుడు, 

అఫిలాపి, కోయడవాడ్డు, 'కాంత్సీ వాంఛ్ళి 

తుక్కు జిజ్ఞాస, అాన్వేష్సి వెకకువాడు, 

తేత0 య (0 
అడుగువాడుు లోలుడు, లోష్స్క్ ఆకగల 
వాడు- గ్య ఎ య్ -ఎవదునియా (అ) 
లౌక్కుడు లుబ్ధుక్కు లోబ్సిప్రాపంచికుడు, 

శ్ | ఏంత యల (ఓ _ఎ,చీదార్.. (పా) 
దర్శనార్ధి ప్రియుడు మోహాతు డు, 
సలా 69 -ఎ,జిర్ (పా) లుబ్ధుడ్కు 
ధనాశగలవాడు, బ్రవిట్తాల (2 -ఎుఇల్ శ్ర 
(ఆ) విద్యార్ది, 

శ తాలజ (అపు) ఉదయింయునది,వేకు 

నదె 'లేయేనద్ది చాలచందు్రుడు,జాతకమ్ము 
జన్మలగ్నము, వశ సక లగ్నము అద ఏషా, 

భాగ్యము, పొరభ్ధము,దళ- టయున్లాన్ర! (౮ 
- చమన్న్నె (ఉం) భాన్యోదయమగుట, 

(౮ (య్ శ్ర (9 _షినాస్ పా) జ్యోతి 

షికుడు. ఎ ంట1* | (9 -మంద్-వర్ 
(పా) అదృష్టవంతుడు భాగ్యవంతుడు, 
దళావంతుడు, 

యి (5 తామాత్ (పా) నిరద్ధపుసంగమ్యు 
ఆస్పష్టభాపుణమ్సు అపభ9ంశములు, 

డోలి శామెజ (అ) లోభియైన, అత్యాశ 
నల్ప అశళనగల్క పేశ్రాసగల. 

లోవవ 9 -౮ (ఊ శాఊన్ - తావ్రూన్ 
'(అ.ఫ్ర్ర) మయూరము, "ెమల్వి సారంగి 

ఒకతంతీ 9౨వాద్యము. . 

ట్ తాహిర్ (అ) పవితుండైన, పరిశుద్దు 
+దెనః పొవన మైన, 

ఛే (6 తాయిర్ (అ.పు) పక్కీపిట్ట ఎగురునదిం 

యక (౮ శాయిళ్ట్ (అ,(ప్రహర, రా(త్రికావలి, 

మట్టుతిరుగుట. 

అమ తాయిఫ (అ.పు) కులము, జాతి వం 

ఫమ్యు జేట్టు సమాజ్ఞమ్ము 'సంభ్రుమ్కుగుంపు) 

సార్ధనావాము; బిడారు బోగము-మేళము; 

“రాజపరివారము'సనవాదరులు,పరి కారకులు, 



గ్ 

యల్ తిబ్బొ(అబ్యక్ర్రీ) వెద్యశా్ర్రమ్ము చికిత్స, 
ఉఊపవారమ్ము _వెద్యము* (శాఖ. 

యిల రడ తిబాబక్ (అ. శ్రీ ీవెద్యము వెద 

దర్ త బ్బాఖ్. (ఆ,ఫు)పా-జకుడు, వంటల 
వాడు. 

సయ్ (క కచాషీక్ (అ) త్రవా'క్షీరమ్ము వంశ 
లో-చనమ్ము బొంగుతవాక్షీ. 

గ (క తదాక్ (అపు) ప్తైోము, తాంబా 

భళము, కంషేమ్సు కపాలము. (కుడు. 

లీ (క రబ్చాల్ (అ.ఫు) మద్రైలకాడు,మాద్దం 

యు 65 రబాన్ట/పా.పుమామ నై 600 
ల్ టక్ కవాయెఒ (అక్ష్ర). మోడు 

(ఏవ య్షై్య్యాలడ) 

గ్ ( పకి కబరాఖ్ (ఊపు) కతుపాల,బివ్పు 

గాండ్ల వోలె అతమయపాతిము* 

త్య ఇసక తబర్ జిద్ (పా.పుు రవపేక్కెరం 

ఒక్ తబ (అ. శ్రీ) (ప్రకృతిస్వభావమ్ము 
సడవడేక్క వర్తృవమ్ము. నిసస్టృమ్యు ముది, 

అచ్చ, ముద్ర్శణము; _నైసర్టికములు- ్రక్ 

చి 1 -జూద్ (పా ఊహితము,స్వభావ 

జనితమ్ము మనోకల్పితమైన* ౪ స్ ల 

లక ర్న్వా(ఉ)ము[దించుట ;అమ్పవేయంట- 

ఆల రబ్ఈ (అ) పికృతి సయ్కి ప్రాకృత 
మైన _నెసక్షిక మెన, స్వాభావిక మైన్క సహ 

జమైన్స నైబమైనం. జతి! ఏను లక్ 
-జు(గ్రాఫియ(అ) నెస్ట్టిక భూనోళ ము, 

(శక్ కబక్ (అపు) తాంబాభమ్ము పళ్లెము, 
తట్ట కంచపేమ్ము సిబ్బి; తగడు, శేక్కు అప 

రంజి శేక్కు పార, అంతస్తు; "చేళము, లోక 

ము, గుజబ్తముయొక్క_ వాప్రనోగము 
జి 

మక్ రబక (అపు) అంతస్తు, తరగతి,జాతి, 
వస్తూ గణమా, జేట్టు సమాజము వరుస, 

తశ0 క చ్యుల్లు 

పౌర గౌరవస్ఞిత్సి పదవి దళ్ళ స్థితి, ఆంత 

రము, లోకము, జేశను భువవముం 

యక తల్డ్ (ఆపు) ఢకృడంక ,మృ్చుదంగము, 

ఆమే తబల్-వీ (జంపు) మార్తంసికుడు, 

మద్దెల వాయించుకాడు, 

(క కజ్లక్. (ఆ,ఫ్ర). కాక్షితనుల కట్ట, 
కాకితములకట్టవెవేసిచుట్టు కాకికపు లేక 
బక్ట్రీ పీలిక, కాకితజ్రుకట్టు, కట్టుఅట్టము. 

యాటుక్ తబ్్లలక్ (పా. క్రీ) మద్దెల, కాకి 
తవుకట్టు కాకితప్రుకట్టకు ెనముట్టు కాక 
తమ్ము కట్టట్టము, (చిన్న పెట్రై 

లాడ్ ప్ల (ఆ.పు)మడ్దెల, మృదంగమ్యు డచ్చి; 

జతి తిబ్ప్చీ (ఆ) వెద్య సం, 

టన్ తబీబ్ (అపు) వైద్యుగు, చికిత్స 

కుడుం గ్రవే టు టాత్తాడ్ _వాజిక్ (అ) 

అనుభవశాలియైన లేక ప్రవీణ్నుడైన వైద్యు 
డం, ఫఘనజెద్యుడు. 

ఆసక్ త (అ) వెద్యము, వైద్యవృత్తి, 

బ్ తవీఖ్. (అ) పక్నమైన, వండబడిన, 
పచితమెన, 

యల్లుడ్ కవీఅత్. (అ. శ్ర్ర్రీ)పకృతి,స్వభా 
వము గుణము,జానము,ధర్మమ్యు నిసస్దము, 

జము, వర్తసమృు మనస్సు బుద్ధి ఇళ్ళ 

౮! యిజలడ్-ఆ నా(ఊ) మోహించుట, 
వలమేళట .క్రేమించేట. (యై బయలతలల్నే 

-భక్షైనా (ఉఊ)మనసుతీరుట్టతనివితీ రుట * 

దరోేోయుకు. 

తాసు కలీఈ(అ) స్వాభావికమైన,సహజ 

'మైన్స _నెజ్ళమెన _నెసగ్టిక మైన* 
అపడ తేల (ఉ) మూడు ణల తడ 

_స్యడ కిక్ (పా శ్రీ) కడు య్య 
క ముక తపీదః (పా) చడబట్టిన, తల్లడపడిన, 

తపించిక్క కలకనొందిన, తడబడిన. 



తత్త] బు 

యాస. తపంచ (పా.పు) మోడు ల్లసియ 
(20 తిహాల్ (అ,్టక్ర్రీ). ప్లీజాముు. (ఒక 

కోశము), జ్వరపుబిళ్లం 
శ్ | తక్షైర్ (ఆఅ,పు) ముడియవిడుపు, 

క_ల్తెరదొంగ పోకిర్చి దుష్ట జాణ, మరుకు 

నల్ప టక్కరియైన్న వడిళల, చంచలమైన్న 

నాలిక మకుకైన, మాటకారిమైన, వక్త 

యెొన, ఫ్ర గా 5 (ఆ మైన! త్ర! ౪ -ఫత్రా్ (అ) అతి 
శంశలుడు, ఆతి వొకవక స్రిముగలవాడు, 

ఇంద్ర మహేంద్రడాలికుడు ,ఎమాయలకార్తి 

ఉఊటంకి, మిక్కిలిజాణ, నాలిక ముమకు 

వాడు, ఆఅతిమాటకారి, 

థ్ర | ఫో తజ్హైర(ఉంపు) గంతు ,దూకు,డాటు, 

వడ్సి 'వేగమ్ను 
రే 

తు 1 తక్షరీ (అ. శ్ర) ఖ్ స 

తీవిత్క -నాలికయురుక్సు మరుకుదనము, 
వాగ్ధాటి వాగ్ రురి మాటకారితనమ్ము 

చాంచల్యము్సు చాక చక్యముం 

|! పం తిళిాజ్ (అపు)సరిగ, అంచ్వు సరళి 
రీతి అలంకారము 

యిం! తరావత్ (అ.క్ర్రీ) పచ్చి పచ్చ 

దనము; నవీనత్, సవనవ। కొంత్తదనమ్బు 

రడ్సీ "నెమ్ము; చల్లదనము, శీతలత, 

అవే 1 తరబ్ (అ-శ్రీ) వంతోపము, అనం 

దమ్ము ఉల్లాసమ్యుఉ త్చౌహము విలాసము 

తర్ (అంక్ర్రీ) తీసివేత, (త్రోసి చేత్క 
పరిత్యాగము; వ్యవకలనము; బకాశ్చారము, 

మూలము; ఆరంఛమ్యూ చిత్తరువు; పటము, 
ఆకారము *అకృ త్రి సహాయ సేన, 

మారుబలమ్యు _వెఖర్మి రీత్మి తెరగ్కు పికా 
రమ్ము విధము; పద్ధత్కి ఠీవ్మి అవస్థ భంగి, 

సీత గతి వముసము, వర్తమాసము,మాదిరి 

చరణము, మాదిరిగానిచ్చిన పద్య పాదము. 

విధమ్యులెన, వివిధఘులైన, పలు తెరగుల, 

గచైను పొంకమైన నొంైపైన 

జు 1 ఎ-దారీ (సా) అందము ఫూం 

కము, సౌగను,సౌంపు. వైఖరి. ల్ల శ్రైడ 
- దేనా (ఉ) ఏిముఖుడగుట, అలత్మ్యుము 

శేయుట్ట చమూాచిచేండనట్టుండుట. 

(98 తర్జ్ (ఆ. శ్ర) ఆకారము,రూపము, 
ఆకృత్సి పద్ధతి, తీర్కు రీత్కి ఛంగ్తి వెఖం, 

"కెరగు, స్వభావము, వర్తనమ్ము నడవడిక, 
మార్గము ఆచారము; నియమమ్ము శస్ర్రము, 

శ్ స ఛా _ఎకలామ్ (అ) సంభాహ. 

₹ళాపఖరి, 

యడ తరప్ (ఆ. శ్రీ) అంచు, ప్రక్క; 

దిశ తట్టు; ెపుః? దిక్కు పతు.ము, పత్ను 

పాతము, భాగము, (1 అత ఛడాదార్ 
(పొ) పకుపొత్సి సహాయుడు,పాక్షీ కుడు, 

యు! ఏ అకడ -దారీ (పా పతుపా 
తము ఆశ్యఎయము, సహాయము, 

తోటీ డ్ తుర్ఫగీ (పా.్రీ) శేస్థ్రత,అప 

త్వము, ఆశ్చర్యము- 

ణీ ధా తుర్ ఫ (అ) అఫప్రూర్వమెన, అపరూప 

మెన ఆఅసాధారణయమెన క ఆశ్చర్యకరమైన, 

వింతమైన్న అర్ముదైన్క కేస్ట్యమెన శీ 2 

ట్ల య్ాగుల్ ఫ్రూల్నా (ఉడా వింత 

మాటపుట్టుట్క కొ9త్తమాటపుట్టుటంత్తీ 

(6 వయూ+ -మజఒజూన్ (అ) వింత లేహ్య 

మ్వు పింత మనుష్యుడు, సవ్వులబండ్కి హాస్య 

“గాడు కుంఠకుడు, 

ట్ర తరఫ(అక్ర్రి)నిమునము రెప్పపాటు, 
ఆప్పపాటుకాలము. సత్బటానీ ఎత్వడ 



రం తీత్షటై డడ నా | 

తర్ ఫతుల్ఐన్ మేం. (ఉ) శెండు నెప్ప | చాడు కఆమ్ (అపు) అహాకమ్ము భోజనపదా 
పొటుల మధ్యకాలములో *ప్పపొటు ఫెములు, ధాన్యము, భోజనము; అన్నము. 
కాలములో, నిమిషములో, క్షణములో, యి బ్ - జఖ్్ (పొ) అన్నము 

రణ తుజ్జ (అపు) తలమొక్క శెండు చెంప వడించుళరళ, (దనమా, 
లను వేంలాడుయండు తాంగచముబుతిరిగిన కచ్ (ఆ, పు) సౌందు, రుచి, కమ్ము 

'వెండుఎ)కలకుచ్చులు కాకపక్షుములుం, అల ఆం తుమ్ (అప్ప) ఆవహోకము, తిండి,య న్య 
కములు ముంగురులు తోప్ మొ; వాని ములక, 

కుచ్చు. ెండ్దికెడుకు చెంపల ేఖకమ్ము అరాద్ తుైమ (ఆపు) భోజకమ్ముఆవోరము, 
శిఖభాభూపుణము, ళఖ్ణ పక్తులచుంచు లేక 

జుట్టు తురాయి, శఖామణి, (కొమ్ము, 

గర్వ కారణము,) ఆధిక్యత, ఆవ్రూర్వత్త 

అసాధారణక్వమ్ము "శ్రేవ్యత +, ఇంటిచూరు 

ల్కు మేబుకు, వేరక్షోల, శిఖరము, జుట్టు 

కుచ్చు, గత్తి, వింత్క ఒకపుప్పుమ్సు మో 

సమ్ము టక్కు, %ంజాయి శేక భంగి, 

జీవనము, వేటపకులమేత లేక ఎర, కబ 
భన్సు కడి ఎర, 

అకాడ. (డ్ కచన్-కఒక (అ.పుఈపితో 

పొడుముట్ట ఆవ్నేపము, నింద, మూపహ[, 

'డ్చాా (ఉ)ఆ కేపించుట్టఎత్తిళశాడుముట, 

అ$ లాడ్ జేన్ (ప్రా అక్షేపకుడు, 
| రా తరీక్ (జ.పు)మానము,తో9వ,పథము, 

ఆచారము సాంప్ర) చాయము, నియమము, 

పద్ధత్కి _వెఖకి రీతి, కీవి,తీరు, భంగి తెరగు, 

వేట్రమ్యు, మర్యాద మకమ్ము ఉపాయము. 

గ్రాం! | తాక _ ఉఊవ్,పమ్న్ (ఆ) 

నూర్యపథము రాశ్రక0ముం 

ఎత పొడుచువాడ్కు బెప్పువాడు- 
న! 

[నక తుగ్ గా. (తు.పు) ముదాక్షుకము, 

నొలుసుకట్టు చిక్రె.నవా?త, 

కో టాకికున్యానీ(హా. శ్రీ )మేరమిరుట, 
తిరుళందాటు; మరలబాటు; పివాహము, 

వటువు వవద్వ ఉార్ణిపోవుటఓ* ఆధిక్యము, 

బ్ రకు, సమృద్ధి. (బిడ్డ 

లట తిఫబ్. (ఆంప్ప)ిశువు. చిన్న వాడువిల్ల, 
అనో 

జి న సడ శల టే గడం గ గ్ తిన్ట్-తువ్లా 

లథ్ -తుఫూలీయత్ (అ-(క్ర్రి)చిన్న తనము, 

పసితనము, _జైశవమ్ము బాల్యము. 

అసల తుపసైళ్ (అప్పు) ఆధికుడ్కుకూడవచ్చిన 
వాడకం ఆవాంతేరు కు పగాన్న భోజ ఆశ 

యమ్వు పెసాదము, అనుగహము, వలస్క 

గుండ, చేత్క కారణమున్న మూలమునఅను 

ఆర్ధములనిచ్చును= 

స్యస్వమకి ఎ్య్య్రస్వేనక.. తువైలీ - తుమైలియా 

ళన దై / శ్రి ఫ్ క్త 
యివ్పడ్ తరికత్ (ఈ. మ బే ద్దమ్కు(తోవ, 

పంథమ్ము మతము ఆచారము, సొంపిడా 

వ్! (యు 
యయ తరీక (ఆఫు) కూ పాయము మూడు 

యస రవ్త్ (పు) తాంబాళము, పచ్లైము, 
ఇెద్దగిన్నె; మలపుతొట్టి, ఫురీపు పాత్రము 

ర్ రు! యిమడ్. - అజ్ చాక్ 
పోనా (ఊఉ ఎల్లరకుతెలియుట, లోక 
ప్రసిద్ధమగుట, బస్ట్రీబయలగుటం. య్హైటి 

తాపం _-ఒ,వాకీ (ఉ) మధయగు దొడ్డి 

గ 6౬ 

కూప తమ్తరీ (జా. సై) చిన్న ప ఖ్లైమ్యు 



(అ.ఫు) పరాన్న భోజ్సి పరలవలన జీవనము 

చేయువాడు, ఆవాంతరుడు, 

[ఓ తిలా (పా,వు) సువర్తమ్ము బం గాయ్య జల 

పోత, బంగారునీర్తు సరిగ ఈ ట్ 25 

_సాజ్కార్ (పా) జలపోకాాడ్సు బం 
గారు నీరుపోయువాడు, 

శకి తలా (పా.పు) జైావధతేెలము లేపనము 

నపుంసకత్వమునకు చికిక్స. 

గ 1 క్రష్ష (అః ట్రీ)వివావాబ్ళేదమ్ము పరి 

త్యాగమ్ము విడుదల, విమో చనమ్ము ధా రౌ 

భము, నొలికచరుకుతనమ్య్ముఆన, శపధము- 

తాకే 1,[ొ తలాకత్ (అం్ర్రీ 

) వివాహబంధము కే [మ కళాకన్ (ఉం శ్రీ 
“తెగనయాడుది,మొగడువిడిచిన 'జేక మగని' 

విడిచిన యాడుది* 

యి 15 కలావర్ (అ, శ్రీ) సౌందర్యము. 

హే [ట్ తిలాయీ (పా బంగారపు బం 

గారు నం!॥, 

ఖే 1కి తిలాయ (పొ.పు,) రాత్రియందు ఊరు 

కాఘవార్కు ₹గ్యాిమతలారులు, పరిచా 

రుల్పు కావలి ాండు9), ప9వహారివాండు9. 

స ల [క -భర్నాా (ఊఉ) పివారితిరు 

గుళ్ళు "కావలితిరమునసుట, 

ఉలి తలబ్ (ఆ_.శ్ర్రీ) అన్వేహుణము, "వద 

కుటు పొర్పిద్ధన అడుగుట్న ఇచద్భ, వాంఛ 

కోరిక్క అక్కర్క అపేక్యు ఆకరణము లేక 
పిలుపు జీతమ్మా వేతనము. బత్తెమ్సు కుతి 

(అనగా అలవాకైనవస్తువు కావలసీ యుం 

డు), ల్ ఏ జాయ -డార్ (పా) వ్యస 

నము గలవాడు శ్ రట = గార్ 

(పా ఆఅలనాటునలవాడు,జీత గాడు, బత్తె 

శీలి 

గాడు అ-న్వేహకుడు, కోరువాడు, ఇచ్ళ 

కుడు,అక్ర్రరగాడుకోరువాడ్తుయా చరకుడు; 

గ్ తులబా (అపు) మాడు ల్ 

ల టీత్ కలబాన (ఉంపు) సాక్షులు మొ 

వారిని పిలుచు బంటూ9తులకు “గాను తీసీ 

కొను దినబల్తేమ్యు "వేతనము, బ_లైెము. 

లధేమ కులబ(ఆ.పు)విచ్యార్థలు(ప.వట్లాం() 
వల న (ఊఉ. శ్ర) టి. పిలుపు, 

లీస్మ్ (అవు) రకు.,తౌయత్కుమంత 

క యవ్సీజ్చి, భూతవిద్య, కనుకట్టుఇం 

ద9జొలమ్ము వింతమాట "లేక విషయము, 

యి 60ఎ5 తిలిస్మాత్ (అపు) మోడు 

(ఏ, వ )) 

ట్ = లో (ఎడ్ తిలిస్మాతీ-తిలిస్మీ 

(తా ఇంద%) జాలిక మైన, మాయకమైన 

అద్భుతె మైన) మంతిక మైన అవూర్వమెన , 

వింతైన 

యాత్ తల్అశక్ (అ. (స్రీ) ముఖము అకా 
రము వేపు, వదనమ్ము రూషము. శ (4 

చఆబీక్ నూహ్- (పా) చందగముఖ్మిచం 

ద్రంవదసం 

డ్ వలి తులూఇ (అపు) నూర్యు చంద్రాదుల 

ఉదయము, పొడుపు లేమట, వెజలుట. 

ద్ తిమ్యాఒ (ఆఅ)అత్యాళగల ,లోభిమైనం 

గనే (05 తమాన్-చ (ఊ) దెబ్బ, వేరుప్పు, 

ఎవఎంపటబెబ్బ. 

యల (క్ తరూనియక్ (అ, శ్రీ) ) మనసు సె 

మృత్కి నిమ్మళ మువిశాంతి, నిశ్చింత తృష్పి; 

కాంతము* 

|. 205 తంకరాక్ (పా.పు పటాటోప 

ము, అడంబరము, _వెళవముం 

గైర్ తమ (ఆ. శ్రీ) లోభము, అత్యాశ 
అభ్బిలాహ; ఇచ్చు; వోరిక్క అశం 



్ష త్త్తడ క్ 
గామ్హైసంద్ తమంచ (ఉ.వు) చిన్నతుపాక్రి 

పీసుకుడుతుపాక్షి, ( తాండ్యుపన్తముం 

ఆయ కనాబ్(అ. శ్రీ) గడారపుతాడు, 

శ్ కంగా కన్నాజ్ (అ) పరిహిసక మైన నవ్వు 

లమారిరైన హాస్యాకారియైన, వేశాకే 

కప్పు సరసమైన, జాణతనముగల్క ఆకేప 

కయెస్క ఎత్తిపాడ్చెడు, టెప్పెడు,పరియా 

చకాలమార్కి ఎగతాళిజేయు... (తాడు. 

లపక్ తనజ్ (అ)గుడారముమొ[వానిప్పాము 

తసపలి తంబూ (ఉంపు) మూడు. సట 

శ్ జాక్ తంబూర్ (పా.పుచూడు టో 

ఫ్ర ఉస తంబూర(పా,ప్రుచూడ్తు (సప 

ప తన్ జ్ (అ. శీ) సరసమృుపరహిసము, 

పరయాచకము, వకోక్తిగామాటలాడుట, 

ఆవ్షేపము, ఎ త్తిపొడుప్పుదెప్పు ఎగతాళి 

నింద, తిరస్కాారమ్ము 

క 1% కన్జీన్ [అ] పరివాసముగ్భా అన్నే 
పణ గ్మాఎత్తిపాడుపుగ్యాతికస్కారముగా. 

గామి తెన్ తన (అపు) వాద్యములచప్పుడు, 

పటాటోపమన్సు _వెళవమ్ము ఆడంబరము,ఆధి 

కారమ్ము బలాశ్రారము,"వెత్త సముచూపుట్ర, 
ఆ(శపహమ్ము కోపము అపహాంకారము, గర్వ 

మ్స నీలుగసుడు, సపొయల్వ్కు ఒయారము. 

టో! ఎడ రవాసీ (పాం్య్ర్రీ) రళ్నకంబళి. 

అవ ! అడ తివాఫ్ (అ-ఫు) (ప్రదతీణము. మ్ 

ట్టుతిరుగుట, ఊరేగింపు. 

యిం డ్ తవాలక్ (అ,.స్ర్రీ) దీక్ష, ఆలస్య 
ము పొడుగు బహుభ్యమ్ము పిస్తారము. 

ఆత! ప కవామిన్ల్ (అ.ఫు) నట్మిఆటక త్తే, 

బోగముదిబోగము మేళ ముుసంఘుము, సమా 

జముజాతులు, (వవ | (0) యమక 

యీ)! ఉల్, ములూక్(ఆఅ)ఆరాజక మైన 

యాద్ తూచా (ఆవు) కల్చవృకమమ్ముఉత్త 

॥ పి తూర్. (అంపు) పర్వతము ఎరల్బ్స్ చేశ 

(పంతఠమందలి సినాపర్వతము క్స్ 

వల, "సరిగ 

ఏల తర్ (అ.ప్ర ఒకసారి మేకు ఎల్ల, 
ఆస్థిభారమ్ము (ప్రక్కా:దెపు విధము, తెక శ, 

రీతి, _వెఖర్హి భంగి తీరు, పద్ధతి, నడవడిక, 

వర్తనము, స్లితి గత్సి అవస పయినము, 
ని (ణ్) హాం 

వర మాన ము, జ స న 
-తరీక్ (అపు) ఆవారవ్యవహారముల్కునడ 

వడిక వర్తనమ్ము సాంపిిచాయము. 

(ట్ర తూన్(అ.పు) ఒకవిధమైనఉాన్జి బట్టి, 

"రాంకము్యు ఒకళెిపుధము; ఒక యూరి 

జీరు. 

ఆో ఎల కూసీ(అ)ుజకవన్న్న పేరు, రక్తన్హక్టము, 
(9 తోతా (పా) చచిల్లుక్క శుకము, 

య కూతీ (పా) చూడు టే 

గా 6 డట తూతీనామ (పా,ఫు) శుక 
సప్పృతివంటి కథలపుస్తక ను 

(క్ ఎకి కూతియా(పా.ప్తు తుత్తమ్లు కాటుక 
రౌయి్యిి మెలకుత్త మ్వు నింద, అపవాదము, 

యప్ (టంట తాఆన్వక్టూన్ (ఆఅ) అనివా 

ర్యముగా, తప్పకుండ, ఇస్ట్రమయియును 

కాక యున్నను, 

(3 (ప్ర క్ తూఫాన్ (అపు) జల(ప్రళయము, 

వెల్లువ వరద ప్రళయవాతము, ఉప్పెన 

రయుంరూమారుతమ్ము -గాలివాన, గాభాం 

ధకారము, మవాోమారి, పిజాషోఛము, 
నిందు ఆరడ్కి ఆపవాదమ్ము అల్లకల్లోలము, 

6౧ ద 

కోలాహలమ్ము గొల్టు గల్లంతు, సందంనో 

భేమ్ము జిగడము, దొమ్మిః కలవాము సం 

వ్షోభము? జిగడనాండ్శి జీగాణాలమారి, 



య తట శేశ్షర్ 

స [ 4 తూమార్. (ఆపు) గరింథమ్ము కాకి వోట్టాట, వీక లా ఉట, 

ఆక్ఫందనము, నోకమ్ముపంలాపము, మొత్తు 

కోళ్లు లబలబలు, శంఖధ్యనులు, ఆపత్తు, 

కీథు, ముప్పు ప్రళయము, తండోపతండ 

ములు ఆమితము,వి సారమ్హుచాహుభ్య ము, 

న మ్బ (6 ,2-మెళాన్ (ఆ)జపవా 

దమ్ము నింద, ఆరడి,తంటాల్యుతగులాటమ్ము 
ఫీక్రలాటు, జీరడనాండి, 

టో 6 ండ్ తూఫానీ (ఊఉ) ప్రచండమైన, 
నిందమోపవపెడు, ఆరడివె పెట్టినట్ట్, అపవాదము 

"వేయంచట్రి, కలవా కారకూడైన చేగాడాల 

మారి తంటాలమారి, తలకొట్లమార్హి ఇేట్ల 
కొరవి పోకిరియైన్న దు ర్యాస్తడెన, దుశ్లే షన, 

ఇంది మేాందికాలిక్రుడైన, ఊడేంక 

మైన పికోపమెన, 'సంతోభకరమొన, 
(పళ యకారక మైస్మఅల్లకల్లోలముగానుస్న్ట 

ప్రళేయమైనం 
(గ3 తక్ (అపు) వలయమ్ముగళ బంధనము, 

కం కే, కంఠమాల లేక 'సరము,కడియము, 

-మెడకువేయు బండకొయ్య పత్యుల మెడ 

మట్టునుంకు కార "లేక షిర్య ప 

విళ్ళ, మొక్కు. బడికం క, న్్ ఫ్ర లీ ఉక 

-ఒశేన్ జీర్ (పాా అందెబంటెల్తు సంజె 
లలు, 

లం కూల్ (ఆపు) పొడుగ్కునిడుపు పుదీర్ధ్యమ్యు 

వ్లన త్ర స్త ల్ చళ్ళు) వ 

మ (ఉా) దీస్టనూక్రంమగుట, "వె 
వ ట్హ తా నుం 

స ఆలసన్యమగుట్ట కాలము జేరుగట 

టం ఈక -దేనా (ఊ)పెంుట్కపాడి 
షెంయ్ట. శస టి _-కలామ్ (పా) 

వాశ్నాహుభ్యము, అధికప)'సంగమ్ము. అధి 
కము గామాట్లాడుటం (వీర్ట తం 

కో ఫ్లో తి తూలానీ(ఆ. శీ) పాడుగునిడుప్పు 

తముకట్టు "లేక చట్ట; నింద అపవాదము, 

అసత్యవాదముు పోం9స్క విస్తారము, వా 
ఆదిబ్ష్వా నా -్పెం హుళ్యము, ఆ వళశ్యముగా, వె చివ్రాసి 

నద్షి లేక చెప్పీనది; అతిద్ద్భ్య మెన కథ అేక 

ఉత్తరము. 

యేట తూయీ (ప) మేకు త్సేక 
ఒక ెద్దప మం 

లం తపీల్ (అ) దీర్ట్యమైన, నిడుపాట్సి పూ 

డుైన్క విపసారయమెన ఒకవృత్త్హము. 

ణల పటి తవీల (అ.ఫు) దొమెన (గుజ్జములను 

వరుసగా "కాళ్ళకు లంకె వేసికట్టు ప్ర తాడు); 

ఆశ్వశాల, గుజ్జపుకొట్టము, లాయమ్సుగుజ్జ 

ముల గాడి అనశా 'మేయుస్థలము- 

య (0 తవోరత్. (ఆ, క్రీ) పుకూలనము, 

కడుగుకొనుట, పరిశుభక, పరిశుద్ధత , 

స్వచ్శత,పవిత్రత ;నిర్మ్శలత్యమడి, శెౌెదయముం 

ధం రువ (ఆఫు) పవిత్ర)త్క _ పరిశుభ్యిత, 

శుద్ధత, నిర్ములత ; శౌదము, మడి, 

ఏ టళం తహూర్. (ఆఅ) పరిశుద్ధమైన ,పవిత 

మెన; పవితంముచేయు. 

౨ తే (ఆ- క్రీ) చుట్టి పెట్టుట, మడత పెట్టుట, 
మడత ముట్ట తోంవనడమట్క తీర్చు, 

వ 

తీరుమాసనమ్య పరిపష్కూరమ్ము ముగింపు. 

శ (టం తయార్. (అ) వడిగా ఎగురునట్టి మి 

క్కాలి ఎగురునట్టి; సంసిద్ధమైన్మ్న అఆయత్తే 

మేన: ఉఊన్ముఖమైన; సిద్ధమైన పత్సీ పాద 

రసమ: 

సంసిద్ధత్త ప్రయత్నము. 

స లర్ (అ ఫు పత్సీ పిట్ట, ఎగురునదె. 

(నస ెమ్ (అ.ఫు) చవాపల్యము, చులక 

దనమ్ము బుద్ధిహీనత 1 అగంహమ్ముకోపము, 



లత తద్తరి స్ 
ఆవేశము,ఉదేకముఖపకోపము; ఊ(ర్టము 

తీవిను, తీక్షుము- 

పహ తీన్ (ఆ. స్త్పుమన్ను, మృత్తిక , మటైం 

|! యిాస్తాక్ తీంశ్ (అ. క్రి) ట్రై, గుణము 

స్వభావముం [ (ఏవ కు 
య? తుంయూాన్ (అ. న్స్ ఖే. ప్ట్తల్కు, 

కాద్ ను. తాల | త్ర 

జా_చవో-చోేయిు అ న్వు) చశావచిక్తముం త్ జో బ్ అ= త్రై) జకా హం 

ఇడి ఇరుదూ వర్తమాలలో నిరవదిమూడవ 

ఆఆ్కునో 

బ్ వ గే [ఇ నెాా-చయాతెవనమెవ, అ నానయ పం మె, 
0 జ లు 

కా ల పనై ల వా లౌ శ తార 

వాంసకళ మిన జాచంనమెన, కఠ8సమెను 
డజ్రయి* 9 రూ 

వ. | 

న, (న, ప్రిచుకమైళు వా 

మగుపడునటి కృతి) మ మైన, 
6 "ఇ 6౬. 

డంబముగల, ఆడంబరముగల్టబూటక మైన 

వాయమ్రైన, క ల్లరైన, తకు 1 ఏంట 

-చారీ (సా) పాహ్యావంబరమ్ము బూకు 

క్మ్బూ =వపెమ ర్యాదల్కు లాంఛవముం, ప 

లి అచ్చటి - జుహూూార్. (అ) విస్పష్ట్రృన్వు 

"లేశతెలము, బట్లబయల్సు పి)త్యతు.ము- 
య కో 

| న పొహిరాబాహిరన్ (ఆఅ) 

ఇ 

మాయటకు బయటికి పెక, చెలుపలికి, 

హం టు. “తెలియు యువట్టు, 

ఆట జాహీక్ర (ఆ) వైకికనబడుంయన్న 
బాహ్యాపు; బయట్, వెలుపలి, స్పష్యమెన 

ప్రత్యక. మైన, 

న (అప్పు న. 

యత | ద్ జేనా జా ఫత్. (అ, శ్రీ) బుద్ధి బాతు 
ర్యమ్దు జాణతీనము శి బుస్టెకశలత , సొకస్య 

ము చాతుర్యము , శెలిప వోస్యము, పరి 

వ్ నము, + వవముతా త్కారము , సరసమ్ము వినో 

కము 

యడ జిర్క్ (అ.ప్పుబుద్ధిదాతుక్యము జాణ 

తకము; బుద్ధికుశలత , న స్యము:చమశ్రా 

గమ్యు; పాత్ర, కాసి, ఛాండముు సామ 
న్ట్రను తాంణ్క పరిమాణము, కొలత. 

న -అఫ్తాబ్ (పా)చప. 
కమ్యు సొరాయి ?న్నె సారాయి కోర 

ల యతి - ఎ+చేమూ6 (అ) కాల 

బోధక కింయాప్ికేపణము కాన 

-వెమ కౌం (ఆ) సచోధ కింయావి-కేహు 

కము 

యప ఫడీపేరూఫ్(అ.పుయమాడు(ఏ.వలప్తడీ) 

రి తీ జఉకిఫ్ (అ. ఫు) బుడ్షికు బు అవుత క (అపు) బుద్ధికుశలుడు, బుద్ధి 

చాతుర్యము గలవాడ్డు సరసుడ్కు జాణ 

శతురుడు, హాస్యగాడు, 

వవ్వులబండి, పరిహిసకుడ్పు విదూవకుడుం 



డీ తశ ఆ 

సడి జీఫర్ (అంప్తు) జయము, డలుంపు; కృతా యాదీ జేల్మి (అ) మ 

దతం కల్యాణమ్మ, వృద్ది, విస్థా లయ గ లంట కం ల్ 
“శక్య పై యాసదండలు హాంసహేద | లీజేతి షీల్ (అ) నీడ-ల, నీడయిచ్చెడు. 

వంటి కజ్ఞ+ | న జ్న్న్ (అ.ఫు) భావము, వ. 

బి ౯ అశు ఖాయాడతుతతు | గ్ర సలేసకుు కోనుమాన 
ఆపో హా ము; క్ ఆఖ్టివా క; 

వకటి. షట్రి! లం! ల్రడీ -అల్లాఇలా య మ 
క్రీం (అ, ఖగవంతుని నీడ, కగవదంశ 'సం టపా శ్వాస ప శ్రే ం నింద, 

భూతుడు, రాజు పాలకుడు. అపవాదము. ట్లాం [యత ఎ, గాలిబ్ 

లట జుల్ా( శ్ర అపు) అంధకారమ్ము బెజవ స్తన్యము (ఆ) బహుశో భావము, ల మానక? 

అన్యాయము; పి) జాపీడనము, స్ు నమ్మకము. ఇ డి -ఫాసీద్ (ఆఅ) దు 

వమ్ము అ న్యాయము బలా త్కా_ శ్లూష్భనము? దురఖిపాయము, ఇ కుతలంవు, 

రము, నిర్చంధము, కార్యము, ని గ్హయ్య అపనమ్మాకము, 

కఠినత్వము, అవినీత్తి దుశాస్దము: చొష్ట్య టి చకా (అ.ఫు)అపరాహ్నాస్లూన్వుమ ధ్యా 

మ్ఫు పాప్పిష్టితనము, పరపీడనమ్ము హింస ప్వామ్యు అపరె”బ్హామునమాజో. 
నమ్ముఇ్తాధ్యక్సీడంగ న్ -6టం రం లట ఆయీ ఉీవా (అ. శ్రీం) పృష్టము; వీపు? వెనుక, 
-తోడ్నా-ఢానా-కర్నా (ఊఉ) జౌర్దన్య |" -చెనుకతట్టు. 
మూదేయుట్క ఉపదం౦ివముచేయుట. (డీ “టీ చేహూర్ (అ.ప్ర) ప్రత్యక్షము, ఆగ 
యోయీ జల్మాజుల్మీ (ఊఉ) పరమోపదిి | సకుట, పిచురమగుట్ట ప్యకటమగుటు, 
వము, మహాపీడనము= బపొరంగమగుట, పి కాళము సంభవము, 

యు|0!/దీ జుల్మాత్. (అ. క్రీ) ఆంధకార ఉద్భువము, కలంగంట్స వర్తనము. 
ములు -చీకటులు;-గాఢాంధ కారము, అమృత శ శ్ ఉక్ జుహూరా (ఆఫు) పికటము, 
సరస్వు ఉండుచోటు, (ఏ. వప్తైలదీ) పిసిద్ధి ప్రకాశము, ప్రఖ్యాతి ఠీవి, _వెభ 

యార.డీ జల్ మక్ (అ..క్ర్రీ) అంధకారమృు | వము, ఆడంఒరమ్ము పూటోపము. 
వీకటి, లీ జీహీర్ (అ.పు)పోప.కుడు,సహాయుడు" 

౮ 
& వన్ (అ, ఇది 'ఉఊరుదూ 'వర్టమాలలో నిరు | వష్యటడ ఆబిద్ (అపు) వూజకుడు, “భృ క్రడు, 

వదినాలుగవ యతరము, అరచీలో పదు ఉపాసకుడు, దాసుడ్సు తపస్కి నెస్టెకుడు. 
-నెనిమిదవది. పొగరసీకములో నిరువదియొక ణు ఆవిక్ (అ) బాటసారి ప్ర యాణ 
టవదై ఆజదు వర్ష సాంఖ్యములో యిది స్టుశు, వ్యాఖ్యాత, 
'డొబ్బదియను సంఖ్యకు సంకేతము, భి ఆజ్ (అపు) ఏనుగదంతము, 



ఏషా. 

ఏషా ఆజిజ్. (ఆ) అళక్తుడెన ఆఅసమర్షుడెన, 

చేశకాని, ఆజకువళల్ప విశనయము*ల. విల్లే 

యుడైవ, కక్కు నిర పాయు._డైన లాం 

సిన్న లోపడిన భంగపడ్న, ఓటుపడ్న్న ఆల 
క్ర 

దున చయసలాో 
వా 

సీన్స సొలసీను నిఠాశకచెందిన | 

బే చ 
నున్న్వః విసిక్న కి వోన్స్న్త 

అవామె 

లిసా యి ఆజిజాని (పా) విన 

యెసు విెళషయతగల, 

య వార్వక 

యాకు ఆబో జే (ఉ. క్రీ) అళకృత్క అసమ 
ద్ద, వినయమృు విధేయత, నమ9క, అణ 

కువ, 'పార్గర్శ వేడికోల్కు ఆదరువులేమి: 

నిరాధారమ్ముదిక్షుమాలినతనమ్ము దురవస్తు 
దు్పతి. గ్ 

ఎ (2 ఆట్ (అ) ఒకసంఖ్యను శేపములేకుండ 
ఛానషించు సంఖ్య వూర్తఫెజకము, లస్ధై 

మూలము, [తుంటి 
యిం (ఏ ఆదాత్ (అ, శ్రీ) మూకు (ఏ.ఏ 

యిఎ(టు ఆదత్ (ఆఅ. ని నీ) అభ్యాసమ్ము అల 

వాటు, వాడుక, గుణము స్వభ "వము 

ప్రకృత్కి వర్తనన్సు నడవడిక, ఆచారమ్ను 

ంప్ర చదాయము, పద్ధతి, మర్యాద వ్యవ 

హారము, 

టీఏ ఆదిల్ (అ) న్యాయము చేయువాడు, 

న్యాయస్థుక్కు న్యాయాధిపతి, నిప్పుకు. 

'వాతమైన్న న్యాయమెనం 

కచ (6 ఆదీ (ఊ) అలవాటుగల్క వాడుక 

పడిన్న అభ్యాసమెన్న మరిగిన 

యచట ష్ (ఆప్ట) శతృవు; పగవాడు. 

| ఎట ఆజిర్ (అప్పు) కుమాపణ జెప్పువాడు, 

"గాయపుమవ్నే, 

ర రయ అర్ (ఆ- శ్రి). సిస్ట్ర లజ్జ 
'సంకో-చమ్వు అవమానమ్ము 

ఉకే5 

యాట ఆరీ (అ) నన్నమైను 

బిడియము, 

పమిట 

లలన. 

(్రద్సి ఏ ఆరిజ్ (ఆవు) చెంప, బుర్దం గల్లమ్యు 
డదళవాయి, సేనాధిపత్సి్ సంభవించు:టి 

ఘకించు: ది, తటస్థి 6య్ఇది, ఆడ్డపడునది, 

ఆక స్మికము, వదుమంకరమున వచ్చు:ద్చి 

మధ్యవచ్చినది. 

జ (6 ఆంజి (అప్పు) దోళమ్బు జాడ్యము, 

జబ్బు, న. సంభఘుటన్మ ఆకస్నికమ్ము 

యో) (ల ఆంజ (అ) ఆంతుకమైన్న కాశ్చా 

లిక్యమైన, అశాశ్వితమెన స్టిరముకాన్మిసవా 

అక స్మిక మైన, మధ్యవచ్చివ, 

అవాంతర మైన అస్వాభావిక మైన సంధు 

టించిను తేటస్థమైనం 

వ ఆంఫ్ (ఆ-పుజ్ఞాని యోగి భక్తుడు, 
ఛాగవతుడ్కు సాధువు, 'తెలివిగలవాడు, 

విత్తలయొన్క 
ఉత్త వట్టి శూన్యమైన, రహితమైన వి 

న ప్సీక్న్క రవి, లోపడినృ వే 

ని సమ్యతలేని. గ్ ట్రా _ఆ నా 

(ఉ) విసుకుట్కు రోయుటం 

యులు (2 ఆరియత్ (అ, 

అరువు ఎరవు- 

వ్ (ద ఆరకియతన్ (అ) ఆప్వుగా,ఆరవు ౧ 

ఎకవ్ఫుగాా  బుణఇముా, 

జముకాన్సి, 

సే, 

('క్ర్య్ర్రప్పుబుణమ్వు 

యవ్బ్రు 6 ఆరియతీ (అ) అప్పుగా తీసకొనిను 

ఎళీవు గాతీసుకొనినలేకయిచ్చిన్న అప్పుసం[ 

అశాశ్వత మెన్స నశ్వర్యమెనం 

"నా ( ఆషిక్(ఆ.వు) మోహితుడ్డు _పేమిం 

యమువాడ్సు అభిరుచిగలవాడ్డు పి9యుడ్వు 

"కామకుడ్కు వలపుకాడుు మిండడు; 

వతుక్కు భా.వద్భక్తుడు. జ్ఞై$)4 మ 

-మిజాజ్ (ఆఅ) కాముక తన 

వాడు, విలాసవంతు డు, వినోద గ”డు 



ఏ6 

న (పా) "మోవాబోధక మెన, 

నే 1 శృంగాకసం, వలప్టు 

సం కామవిషయికయొన చాలా 11క్త , మోహ్తు జుం 

వాము ఆషి, క్(ఉ శ్రీ) మోహితత్వర్సు 

వలపు, మోవాము, ఉప సర్బణము. 

(౧ ఉట్టి అషూర (ఆపు) మొహాజ్జము "నెల 

క. పదియవతిధి లేక మొదటి పది 

దినములు. 

గలి (ద ఆసిమ్ (అ) పవిత్రమైన, పరిశుద్ధమెను 
న్వరృ మైన, నిజ్లోవ. మెన్స నీతిళల, ల 

తమెన. 
గరారి ౬ ఆసిమ (ఆ)పతివకర్మైన, 

టి (౧ అనీ (అ) అపగాధి, “నేరస్థుడు 

పాప్కీ దోషి, అవిధేయుడు, దుక్మాస్తకు, 

తిరుగబడినవాడు 

(6 ఆతిర్ (అ) పరిమళ(ప్రియుడు, పరిమ 

భముగల, “మేులుకోరడు, 

సచ్చింతనగల, సజ్జనుడు, సద్దుణసంపన్ను డు, 

యనిల్ 6 ఆతిఫక్ (ఆ) కృప, కరుణ, 

దయ, అను(గవాము, కటాతుమ్వు (పపేమ+ 

సు వాంచ సనణల జ్జ 

యత (= ఆఫియక్ (అ.శ్ర్ర్రీ) ఆరోగ్యము, 

"క్షేమము, శాంతము 'సెఖ్యమ్సు స్వస్థత 

క్వ (్ అక్ (ఆ) తల్లి దండ్రులకు తిరగబడిన 

వాడు, అవిధేయుడు పోకిర్చి దుర్చాద్రకు 

అవిధేయతవలన దాయాధికారమునుండితొ 

లగింపబడినవాడు, 

య్య ౬ ఆకిబక్ (అ. క్రీ) అంకము; అవ 
పౌనము, సారాంశమ్ము ఫలమ్ము ఫలితము) 

పర్యవసానమ్సు 'సమాప్పీ: భవివ్యమ్ము పర 
మ్సు పరలోకము ఎట్టకేలకు తుదకు, 

ట్రే! య్యత( - అన్టుజీన్. (పా) 

తం లట 

వూర్వవి-వేవషముళల, దూరదృష్టిగల, ముందు 

తెలియు, భవిప్యుత్తును ఆలో-చించెడుు 

యస్తు యత టి -అంచేషీ (పా) 
వూర్వవవేక ము, ఛపిప్యుద్ధ్దానము, దూర 

అర జక సే శీత “నై భశ శా దృష్పై-పర్యవ వసానజ్ఞాంము. మీరయితే 

_కాతోవు (పా) కడబల్తెమ్సు పుణ్యము, 

'సక్క_ర్మము. 

(ము ణే తే (2 ఆకిర్ కర్ హా(అ.ఫు) అక్క_లకర 

లకే (6 ఆకల్ (అ) బుద్ధిమంతు డైన, జ్ఞానము 

గ ల్క వివేకముగల, తెలిపొోళల బుద్ధిళాలిమైన, 

యు అక్ (ఆ) తపస్వి, నిష్టపరుడ్కు మ 

సీదులాోే కూర్చొనిఅనుష్టానము లేక స్నా నము 
కేయు నాడు, 

జ (6 ఆలిమ్ (ఆపు) జ్ఞాని, తెలిసిన వాడు, 

ఎమయగవాడ్డు వఏిచ్యావంతుడుు, పండితుడు, 

కాశీ? ఎరుకగల వాడు క్షైనవంతుడు. 

తలే తా (అ)పర 
-కెలియువాడు,సర జ్జుడు, | 

ఆటు ఆలమ్ (ఆ. పు) (శ్ర పపంచమ్పులోకము, సృష్టి, 

న (ప్రజె, లోకులు 

జనులు విధము, తెరగు, జాతి, (ప్రకారము; 

స్థితి. అవస్థ్యువెఖర్మి నతి దశ రీత్కి పద్ధతి? 

వయినమ్ము వగృమానము,;రూపమ్సు అక్కతి, 

అందము,యౌావనమ్సు నూఫురేఖావిలాసము 

ల్కు సొమ్యుమ్సు పోలికనల్క పోలిన, ఒ (ఏ 

₹ 1, ఏ! -బె ,అర్వాహ్(అ) చేవలోకము, 

పిత్చలోేకము; జీవలోకము.భరాత'సంఘము; 

పంచభూతములు జ్ఞ టు | అ ఎ! 

సపందము 

“కాలము, 

అస్బాబ్ (అ) కార్యకారణ (ప 

(ప్రపంచము. సో న. గా _అకరోజ్ల్ 

(పా, (ప్రభాకరుడు, సూర్యుడు. ఖీస్లు ఆ 



యో 6 
యి -ప్కృబాలా-జాల్వీ (అ) పరలోక 
మ్కు స్వర్హము, 56స్తు ఇ (2 - ఎపనావ్ 

్లై సై స నాకు. 'శీ2 | (౯ భూపాలుడ్తు ల్ (మె గాట్ 

-యికుల్ స (ఆ) సూల ప్రపంచము. శ (ం 
అవి ఎాటీ 

ప (్ర ణు (నా -సీప్లీ-ఫానీ (ప్ర) మ 

షే జాంత్తు రతర. మా న ( 

_లీ,సుగ్ రా-నగ్లీద్ (ఆఅ) వ్లండాండమ్ను 

హీ 
మనుష్నటెజవాము. కయ్ ( =ఎ్టైబ్ 
(అ) పకలాశిక్షము. నా న (= -ఎవీర్ 
(అ) సంసారము, (ప్రకృతి మాయ, ఫ్క్రి 
అ శ (౨ -ఎకాన్ (అ) నూల్యప్రపం 
చమ్ము సృష్టి. ల (౬ -గ5్ (పా) 
జా్జేక, జగత్తువంతియు. జయించువాడు. 

లీ యు (2 -ఎ,మిసాల్ (అ) సూక్క్ము 
(ప్రపంచము, స్ట్థూల(ప్రపంచముయొక్క_ సూ 

కృుకోళమ్ము, ్ప*ి శ (6 - ఎ మన 
(అ) నూక్ష్మలోకము, 

టో ౪ ఆలమీ (అప్పు) (ప్రపంచమందుండు, 
(పపంచనాసి, లోవ మ ౨దుండు, (వాపం 

చికము 
ల (రా (6 ఆలమియాన్ (పా) లోకులు 

(ప్రపంచమందుండువారు. (ప్రీవ జా) 
టట అలీ (అ) ఉళ్నకమైన, వ్ట్్తెవ, 

గొప్ప పెద్ద, దొడ్డ భఫఘునమెన గౌరవము 
గల, ఫఘనతగలం ర్లు క్ (6 -బాప్ (అ) 
ఉస్ప్రతపదవిగల-ట్హు (షు ్ ర(యాజనాబ్లో 
ఏలినవారు, చేవరవారు. 0|౨ టి హ్డ్ 

-ఖాన్ చాన్ (పా) క్రులీనుడు, గొప్పవంళ 
మునందుళ్చుట్టిన, యం 6 -హిమ్మత్ 
(అ) మిక్కిలి సమర్థుడ్కుఘునబుద్ధిగలవాడ్డు 
ఉదామశకు, 6 చొరబుద్ధినలనాడ్కుపావాస 

ముగలవాడు, 

తర0 

గ ( ఆమ్మ్ (ఆ) సాధారణముగా వ్యాపీంచి 
యున్న, సర్వసామాన్యయమెన్స సాధారణ 
మైన వాదుకైన,సాక్వ్యజనికమైన, అందర్క 
గలే + 6 - ఫవామ్ (అ) సుబోధమైవ, 
అంద38కి'తెలిసెద్లు. 

ఫ్ భో ( ఆమిక(ఆ౪)పకివూర్షమైన ండియున్న , 
దొరతనమువారిభాండాగాకము, కోళమ్ము 

భారిఖాండాగారముం (5 వాటి! ఫ్ర 
బ్ర 6 ఆమిళ్ (అ) కర్త జేయువాడు నడ 

చుకొను వాడ్కుమం[త్ర గాడ్సుఅధ్ధి కార్కినిర్వా 
హకుక్కు పనినడుపునాడ్డు, 

గి (ఆమ డ్రె (ఆఅ) పన్నులు రాబప్టువాడ్డు 
సుంకరీడు. (చూడు షీవ శర) 

కో (8 ఆమా (అ) సామాన్యుడు, 

రుడు, దూకు ల ( 

ఏ [2 ఆయిడ్ (అ) మరలునట్రి తిరుగువట్టి 
సంభవిం చెడు తటస్థించెడు, మోదికివచ్చు. 

సంబంధించు. (వోగులఅంగీ. 
(ు ఆనా (ఆ,పు)తుకకసన్యాసులగీకలలంగీ. 

ఏల ఇబాద్ (ఆఅ. పు)్రచానినలు. (ఏ.వి) 
యిఎలం ఇచాదత్ (అ. శ్రీ) భగవ దారాధ 

నమ్ము ఫభూజనమ్స్ము భగవంతుని సేవ నిష్ట 
(వర్ధనం భక్షి, వినయమ్ము క టు ఎటు 

_-గాపహా (పా.ప్పు) (పౌర్ధనాలయమ్మువూ 
జౌమందికము, మందిరమ్ము మద్రము, 

తో ఎకు ఇబాదతీ (అ.ప్ర) భక్తుడు, వూజ 
రుడు, వైవ్యకుడు- 

య్బుర్నం ఇబౌరత్ (అ, క్రీ) వివరణమ్మ్యుకెలి 
యజేయుట్క రచన, కలి సాకము, పద 
గుంభనము, కబ్దసరళిి (వాత, శయ్య:భావ 
ము, మాట అభ్నిపాయము, టై క్ 
లో ౧ -య్యెరంగీన్- (పా శృంగారత్తైలి 
అలంకార కెలి, 

పామ 



జారి 
కా లి అచ్బాసీ (అ.వు) రడాతువూల 

ట్టు సందెమ ఖ్లెచెట్టుః ఒకమహాపురుషు 

నిపేమ్తు ఒకవిధయెన బలపపురాయి, నీలవ 

నస్రు, లస్మైరంగ 

యటం అబస్ (అ నిష్ఫలమైన, సనికిమూలిన , 

వృధ్శా నిషప్టైరణముగా్యా ఆట్క పందెము 

ముద అబ్డ్ (అపు) బానిస, సేవకుడు, చడ 

క న్య 1. ఉద్ ,దు న్యా (ఆ) కుబ్ధ్య. పొపం 

వికడు, పామరుడు, ఆటు టి! 1 
_ఉఊమ్ావవ్వాత్ (అ) కామి్మి ఇం (ద్రియలాోోే 

లుడ్డు కామాతురుడు. 

యివి ఇబ్రత్ (అ. శ్రీం)ఊపహా? అనుమాన 

నము, శికు, బుద్ధి, భయము; "బెదరు, చూ 

'చినేర్చుకొనుట "లేక బుద్ధి తెచ్చు కొనుకు* 

సయ ! టు ల్లః -అంగేజ్ (పా) నీతిదా 
యక మొ,బుద్ధికరపు పుసట్టి న్స్ బెదరుపుట్టించునట్టి, 

జాగ్రతపుట్టిచునట్టి, వ్ తూ యు క్ 

-పక డ్నా (ఉ) చూచిబుద్ధి కెచ్చుకొనుట, 

జా(గ్రతపడుట్ట 

టయాల్లు చం ఆబూదియక్ (అ, శ్రీ) బాని 

సతనమ్ము దాస్యము, సేవ పరిచర్య, 

త శ్రీని ఉబూర్ (ఆ.ఫ్రు) ఏరుదాటుట, చా 

టుట,వపెగాపోవుట్ట కడమేట,కడ తేరుట; 

(పవీణక, అధికారము, 'సాండిత్యము. 

ఆళ్వార్ (అ.ఫు) మల్లెజాతిపుప్పమ్ము 

వూబోడి, సుకుమారమైనయాడుది, 

మ్యలం ఉ్నబెద్ (అప్పు) బానిస్త దాసుడు 

“సేవకుడు. 

పు అవీర్ (ఆ,ఫు) అంబరముకేకపటచవాస 

కమ్యు గందపొడి,: బట్టల మెవేయుసువాసన 

గలపొాడి; కంకుమపువ్వు, శేసరముం 

అనే (య ఇతాబ్ (అ పు) ఆగ్రహము,కోపము; 

చివాటసు, డ్దింపు. న య 

తర్] రా న రజ ఆ 
జ శచి ఈ 

= వఖితాబఅ) ఆక్రోశనమ్సు చివాట్లు. 

చం [2 ఉరాలక్ (అ, శ్ర) అతురమ్ము 

త్వరృతీ[వ్రత, వేగము, కాచిన ఊవపేవియ్యము. 

యస్ (ఏ అజాయిబ్ (అపు) ఏ0త లు, 

విచ్మిత్రములు ను (న వట్టున్యద్లైవి వ్ ల్యూ 

నటు ఖాన (పా) వస్త ప్రదర్శనశాలృ 
వీంతవ'స్తువులుంచియుండున ఎహ ము, 

యుల (ద అజాయివాథ్ (ఆ. చూడు, 

డే ట్ర 
అగనైుని అజబ్ (అ) ఆశ్చర్యకరమైక, అవూ 

ర్వమెన, ఆఅరుదెసృవింతెన , అపరూపయమొన్మ 

వినోదకర మైన్య 1 నవ్వులబండి,వినోద గాడు, 

"గారడివాడు, ఆశ్చర్యము= 

అడి ఊజ్బ్ (అ.పు) అహాంకౌరము,4ర్వ 

మ్యు నీలుసడ్పు దురఖిళూనము* 

సయివ అజ్. శ్ (అ.ప్ర) ఆశక్షత ,అసామర్థ్యము, 

వేతకానికనముు ఓటు, గతిమాలినస్థిత్మి 

భంగము, నిరుపాయత్స అఆససహాయత; విన 

యము, ఏచేయత, లాంగుట, (వొస్థన, 

-వేడికోలు, దెక్కు_మాలీినత నము, 

యాలని అజలత్ (అ..క్ర్రీ) “వేగము, వడ 

తీ వత ఆతురమ్ము తొందర 

అజ్ి (అపు) ప్రేళ్ళ దళము, పరదేళ 

మ్సు పౌరసీకటేశము- [పారసీక దేశన్దుడు 
కన అజమో (అ.పు) "మ్లుచ్చుడుపర దేని 

యిం అజూబ (అప్పు అద్భుతము; అపూ 
క్రో ఎఇవస్తువుశుంత , అపరూపము 

లే ఎమ అజూల్ (అ) చేగరపడెడు తొంద 

రపజెడ్కు అఆతురమైను తీవ్రమైన. 

అలన్టమవి ఆజీబ్ (ఆ,)ఆశ్చర్యకర మైన, అద్భు 

తమెన్న ఆఫూర్వమైన, అపరూపమైస్క 

పవింతమై ". 



యే! చం 

క కా ల టాం! శ్రీ) సమానత, 
సమత్వము, పౌమ్యమ్యు న్యాయ ము; 

న్యాయ స్థానము, న్యాయసళ 

బే చు జ్ (అ) న్యాయవిచారణ 

'సం॥; న్యాయసంషం 

యు! దు అల (అక్ర) చాపము, 

విరోధము, పగ స్పర్ధ న. 

తోం ఏ2 అచావతీ (అ) ఫకువు, ద్వేషి, 

_టెకిః పగల, క 

తమి బవ ఇద్దత్ ( స్త త్రూ) సంఖ్య: మహమ్మ 

జ ర వ ల, 

“గాని లేక మడు వనిపోయినతరు వాత గాని 
ట్ర్ 

, నింండదియాడకం:ం డద యుండవలసినకాల 
నో పనో 

మువికంతు వకు, 

తవ ఆదద్ (ఆపు) సంఖ్య, లెక్క, లెక్క 

ఆజఇెకుబడినది, ౨ అంకె అంకమ్యు ఒకటి. బి 
చో 

ఉలి -ఎిసహాహ్ా (రాను 

(గ్రా చప “య, ముక్లక్ (ఆ) కేవల 

సంఖ్య, సంఖ్యామా[త్రమ్యు ప 

ము, బీద , ఏ ఎవన్ఫీ(ఆ)సంఖ్యా 
ఫూరణార్థకము, 

య బం లర్డ్ ఆఫు) వ సామ్యతృ 

సరూనత్త న్యాయము. | తం -గు 

స్పర్ (పా) న్యాయాధిపతి, న్యాయము 

చేయువాడు, త్రీక్పుచేయువాడు, త్ర రిం 

శ్ర పు ఆదమ్ (ఆ,ఫు)అవిద్యమావత్వమ్సుఅభా 

వమ్ము కళూన్యమ్ము లేనిది ఫవూజ్యమ్యు సున్న, 

"లేమి లేకుండుట ్ట్వంాతే & తవ తెల 

మీల్ (అ, అనిర్వహణమ్ము టట. 

చేయమిి జీరిగింపమిం అంద్రా వేగ చద “తవ 

జ్జువా (ఆఅ) పరధ్యానము, నీ సన 

వ నిక సమ్యము ఆఅజాగత, (శద్ధ లేమి. 

శీరలై న తం తర్ చ న నం స చవి 

యోటా॥ యాహా జ్ ప్ర(అ) ఉండకపోవు 

ట్కు లేకపో శ్రేషమకోకక, "లేకుండుకు,ళామి, 

యుంచి త చ "ఫర్స సత్ (ఆ) తీరకలేమిః 

తీముపాటుతేమి. త్త్య్యయే (చవ ావక్ 

ఫియట్ (ఆఅ) అజ్ఞానమ్సు "తెలియమ్మి అపకి 

చవయము, కన 

ఏ ఏవి అదువ్. (అపు) శత్రువ్కు ద్వేష్కి వై5, 

పగ వాడ్డ (పతిస్పక్సి, 

ల పు ఉదూల్ (అ. వు) వ. 

అవిచేయతు మరలబాట్టు విముఖత, ళ 

తిరస్య్సారము- కము లీ వ. 

ల (అ) ఆజ్ఞోల్లం ంష్టునము, అజ్ఞాభ్లంఛము, 

తిరగచాట్సు లాటా అజ్ఞాతికస్క్తన 

[ముం 

లేఖలు అదీల్ (అ) సమానమైన సామ్య మైన, 
( పు); న్యాయాధిపతి, న్యాయముబేయు వాడు, 

గిన ఏవి అపీమ్ (అ) విహీనపడిసు విహీ నమైళ, 

రహితమైన, వ. బేల, న 

యంపి! -ఊ ఫుక్సల్ (అ) తీ9 
కళేని, వ్యవధిలేని, ప. విరా 

మభూశ్య మొ, 

ష్ 

యే! వద అజాబ్ (అపు; బొండకొ యలు; 

కిక్కు యాతన, కష్ట్రక్సు బాఫ్యహింస, పీడ 

నమ్ము వేదన టం పరీతాపన్సు దో 

నము వాపన్ము వాపఫలమ్మువ్యాధ్సి ద్* 

గమ్యు సంకటము; పఏీకులాట, తగులాటము 

ఉనే | టి లి ! చదాసవాబ్ (అ పాప 

పుణ్యములు, మంచి వెడ్డలుు -మేలుకీడులు" 

ల హా ఇజార్ (వం ము. బుస్త, నల్లన్ము 

చక ల్సి ముఖము, రూప 



గ్ా ఉగ్ర బే 

(ం 
|| జాన ఆరలీ (అపు) అరల్నీ గుణము, అభ చ ఉజ్ (అపు) "నెపము, మిప్క సాకు అతో (అపు బ “త్త 
క్షమాపణ, అక్షేపణ, అవ్షేపమ్యు, (ప్రతిబం 
ధమ్ము (ప్రతికూల మైనహేతువు, కారణము 

కుమాపణకోరుట. ఎంమ్యు చప - పజీల్ 
(పా) క్షమా ధృమెన, తమింపదగిను మ 

న్నింపదగిన, జ్ మ తవాఖాపా (పా) 

జక జొరిం తుమార్థి మమా పణకోరువాడు ప్రార్థి చువా 

డు, మన్నింమేమనువాడు. (మె ఏ 

-ఖాప్ా (స్ఫా కుమా పొర్ధన్త క్షృమాప్రబ్ర 

కోరుటు,మన్ని౦పుమనుట,పౌర్థన్క వినంతి, 

ఆ వే పమగలవాడు,ఆ కే పకుడు,అడ్డగింపు 
వాడు య! తేద -చారీ (అఆకేషపణ 

ము,ఆక్షేపము, (ప్రతిబంధమ్ము అడ్డగింపు, 

1 తవ అజ్ రా (అ. క్రీ) కన్య, (పీయు 

"రాలు, (బండితోలువాడు, 

లవ | ధి అరాజ్ఏీ (పా.పు)) వకడా 

ణు! వ ల్తరాబ (పొ,పు) శకటముు. చకణా 
బండ్సి ఇద్దబండి, 

య! వ ఇరాక్ (అపు) నద్మీపాంతమ్సు. నవ్రీ 
తీరము, ఏటివాకలేకకజ్య ఏటియొడ్డుకఉాం 
డుచేళము. లేక (గామము, 

యో ఇశాకీ (అ) అరబ్బీగుజ్జము. 

యి! 4 అరాయిజ్. (ఆ,.క్ర్రీ) (ప్రార్థనలు, 
విజ్ఞాపనల్కు (పార్ధనష్మత్ర ములు విజ్ఞాపనప 
(తములు, (ఏ.వ గట్లు పి ( దెళస్థుడు. 

అవి అరబ్ (అంఫు) అరల్చీ చేళమ్య అరల్బీ 
త త్ల ఆర్ బద (ఆఫు, జేనడమ్యు, పోట్లాట 

దొమ్మి, యుద్ధము పీకులాట, దౌస్ట్యము, 
దౌాస్టగ్యము. (చేళము, 

0 మ్య వి అరలిసాన్. (పాప) అరల్నీ 

' శాపం, అరబ్బీ దేశస్థుడు అరబ్బీ దేళశసం॥ 

యీ యీ బాబ (కొ డప్పు తుడు 

ము, ఆవజము, 

టు ఆరుస్-జఊర్ స్ (అపు) "వెండ్రివిందు; 

'సమాభులవద్ద జేరుగుఉత్సవము. 
లని ఆర్ మ్ (అ.ప్ర) సింహాసనము; ఇంటి 

కప్పుూభగవంతునిసింహి'సనమ్ము వెకుంఠమ్సు 
ఎకెలొసముు 'సత్యలాోోకము ;ఆ కాశేము, ధృవ 
మండలము, కవవావానము._ నా (౮ 

అబల “బు ముఒలా -ప్ప బకీన్ (పా) 
ధృవమండలము, 'సత్యలోకము, 

లళాడి ఆర్ సహా (అ.ష్ర) అంగము, ఆవర 
8 మ్వు ఒఇయలు, యుద్ధభూమి, విస్తీ గ్ధము, 

పరువు-చీర్శ పరుపు; దూరము, అంతరమ్సు 
ఎడము దీర్ధ కలము, మధ్య కాలము ఆల 

స్యమృ్ఫు అవ-శ్రాళమ్య్ము కౌలము, వ్యవధి. 

ట్రూ అర్ (అ) ఒకడదానీని ఆశ్రయించు 

కొనియున్నద్కి అవలంబితమ్సు ఆశితకు, 
ఆంటి 

ట్ర అర్ జ్ (అ) విజ్ఞాపనము, వినంత్కి 

మనవి, (ప్రార్ధవు చెప్పుకొనుట్క (ఫు)విస్తీర్ల 
ము వెడలుపు, “నేకపు, ంవెకాల్యము జ 

కాలత, అంతరము, వ్యవధ్ధి అవకాళమ్ను 
మధ్య కాలమ్హు ఎడమ్ము ద్వ టి ఎలి 
బలద్. (అ) అతాంళశము, అతుఫాగము, 
క టి _జ్ీగీ (పాాశార్యద ర్న, ఇత 

రుల(వార్థనలను రాజునకు "తెలియజేయు 
వాడు. (6 ట్ర -హోల్ (అ) వివరణ 
ము వయినము, వర్తమానము, 

యయ! ఏ -దావ్స్ (పా) ప్రార్థరషతము, 
విజ్ఞాపనపషత్రము, మనవ్సి విజ్ఞాపనమాు, 

(ఏ ఫం అర్ జీన్ (అ) వెడల్పువైపున, అడ్డము 
గా  అవాంకరము గ౪్బ అ-దింతితము గా. 



సక కరజీ గ. 
యాని యతి వ్ర ఆర్జ్ (జం శ్రీ) (వౌక్టనష్యత్రము, టి ఆ హాజ్. (అ) మా పట్టణ ము, 

విజ్ఞాపన ష్యత్రమ్ము విజ్ఞాపనము, మనవ్వి వివం ఇందళ్ళ్శాస్ర్రము, శందము. 
ఇంశా్ద త్త లావై వ ళీ శౌ ల ఇ, త్సి అనాంకళమైన, ఆగంకుకమైకు తటశ్థ అక్ర ఉ ర్యాన్. (అ) నన్న మెను బిత్తలగా 

మైనా ప తళి ఫి ఉవాలవా (ఆఅ నున్నడి?ంబన మైకృబహికంళక్రైున, బట్టలు 
ఆఫ్టాళపతంము, విజ్ఞాపన ప కము, లేన్న 

ఉ ధి సహా న్స్ య యో న ఆర్ప్ల్ గ్ స్తు) ఎమప్క్తు గురుతు; తో కి ఉర్ యానీ,ఆ- ౨; )దిగంబకత్వము, 
ఆధ కి, 

చవిజ్ణనామవ 9 సెతినామము. నామాం స స క 
తరమ్ము మామే, గజి అరీజ్ (అ) వెడలుపైన విళాల 

వి తు 

రం కార్ ఫా (ఆఅ) క్షైూనులు భక్తులు, ళ్ మైన వెడలు పాటి, సకవ్ర్ఫనల, 

వకుల (మీ వ య (౬). ద్వ అరీజే (ఆంపు)విజ్ఞాపం పత మ్యుప్రార్థన 
పత౫ము. విన్న లు పెదలకు వాసినప। తము 

యిం ఆళఫాత్ (ఆ- తై శ్రీ) మనా దర పత్ర న చ సు న 2 
అణానీ 

ఒక పుణ్యన్థలము, ఒక పర్వతము, ఏ౨ అన్డ్ (అ) ఫఘనక్కగారవన్సు గొప్పతనము, 
మర్యాద మహీమ్మ ఘనమెవ్క అవూర్వ 

గా ఫాన్ (చంపు పరిచ 

అవ యము, స. పు .. వ శ్చ) లే లఖోప ్స పా (అ.. శై; ఆదరణము, దుః దు 

కళ; ఫక్ (౪.3) జీవాజ్ట్ నల యొక్క కమనము, అనుశోకము, ఆకోంశమ్ము వ్యస తొమ్మిదవ తిక్సి ప9తి పండం యొక్క నము, దుఃఖసపహానమ్ము శోకమ్ము దుఃఖమ్ము 
లాలన జా: రణదినము. విచారము. , 131 స -దార్. (పావ్యస 

యో ఫి ఉర్ $ (అ) పి సిద్ధ మెన, నాధారణ నములాగోనున్న వాడు, దుఃఖితుడు. 
ష్ అన్ ఇమ పధ జ్ అన అలి గ న ల మైన ""మాన్యమైన,వ్య హాకములోనున్న యివి ఇజ్జత్ (అ. శ) గౌరవముమ ర్యాద, 

రూ ఆకక్ (ఆపు) స్వేదము చెనుట్ట కా మొానాము, వ. రము 
యము, సొదము,న సమ్ము ద్రావక మ్సు ధృతి, స స ఇజీ కాయిల్ (జ,ష్రు) మృత్యు 
సత్తునిస్తు ల్ ఛు “గర్ ,స్పామాడు దేవత్ర, యయముడ్తం. 

ఉన న వొముసడ -ది | శో తమి ? వమటతుడుచుకొ 'సడ్డ, తుండు వ అకేల్ (అపు) ఉద్యోగముతీ ని వేయు 
జ్. | ఈ క్ “పె డి 

శ 

గుడ్డ కా తూ చిన్ (పా, కెంక్తి త, పద$9స్పతృ తీసిచేయుళ, తోసి వే 
చెమటపట్రకుండుట క్త తలగుడ్డ కింద పెట్టు యుట్క తోంపుకు, 
కొన్న చిన్నతోపి 

ఈడ ఉ€ మూాబట్. (అ.ఫు) ఆరోజాణ ము 

ఎక్కుట, 'ఎక్కుడు, ఉఊఆదయము, త 

ము, ఊగగగమనము., వడి, కలాగుముం పరిత్యాంమ్సు చాలించుకొనుక్కు ఏకాం ధ్పీ ఎధి' లి 
తమ్ము సన్యాసము- 

య జస లక్ (అ, స్రీ) ఉద్యోగత్యా- 

క కొలువువదలుకొనుట, పద (క్లస్ట్రత 

ట్రం ఉరూస్-అరూస్ (ఆ, గీ) పెండ్లి 
కూతురు పాన్సువుక్పవను, -పెండికొడుకు ట్ర అజ్ మ్ (అ.పు) వుహ్రైము సంకల్పము, 



వతి కీర్ 
షట 

స్ట త్తి వు. 

తలంపు, యక్నము, వా 

ఫలాని అతేజ్ (అ) ప్రియమైన, ఇస్ట్రమెన్స 
ముద్చెస్క మనోవారమైన, విలువల్క అిప 

రూపమైన అరుదైన, శ్రేష్ధ్థమైన్మ అమా 

ల్యమెన్స అగ్హ్హ్మ మైన, యోగ్యమైన, గౌరవ 

ముగబృ మ ర్యాదగల,ఫునతేళ ల, పరువుళల, 

పూజ్యమైన, (పు) బంధువు 'సంబంధుడు: 

మట్ట్రమ్ము కావలసీనవాడు; స్నేహితుడు” 

పియాడ్కు ఈజిప్టుటేశపు రాజాబిరుద్రుభన 

వంతుని విశేషణము. క) ఏంట ని ఆ 

చారి (పా 'సంబధము;, బాంధవ్యము, 

మట్టరికమ్యు. 

యంల్ల్రవి _అచేమఠ్ (అ. శ్రీ) మంశ్రవిద్య, 

మాడు శ్రి [ (ఏ-వ మ. 

ర్ (ద అసా*శిర్ (అ.పు) సేనలు, రాణువల్సు 

య్యాబువి ఊస్ స్రత్ (అ శై శ్వ) కష్ట్యమ్ము సంక 

టమ్ము అఆపదృ దుగ్దశు వీదరికము, క కత, 
(పొరఠరపల్తేగాడు. 

గ్రని అసస్ (అ. ఫు) గామ రతమకుడ్డు 

సజువి అస్ ౩ర్ (అ,ఫు,) సేన బలమ్సు దండు 

రాణువం 

అస్ క రీ(ఆ,) పైనికుడు;యుద్ధభటుడు. 

చారిద్ర్యము, 

య్ 
(ఆ. అసల్ (అపు) మధువు, లేనె- 

(మం ఇహె(అ.ఫు) లాతి),.ఏీకట్సి ర్మాతీనమాజా, 

పండుకొనబోవునపుడు చేయు నమాజు, 

(ము అపా (అపు) కాతిభ్రోజనముం 

ప్రయ ఉష్టైక్ (ఆ,పుపియులు శౌమక్షులు. 

(వీ వ గ్రమిటు 
యమఃటే వ్ బ(ఆ.ఫు)సుగంధి పాల(ఒకఓవ.ధి). 

గస వామ్ర్ (అ) దళాంశము పదియవపాొలు* 

ర (02 

సమంయి -వఆప్ర్. (అ) శతాంశము, 
రవంత కొంచము 

యము ఇవ్ రత్. (ఆ. శ్రీ) 'సంభావణము, 

సంభోగమ్ము. అనందము  'సంతోపము, 

సుఖము, భోళము, సుఖానుళవము్ము 'సంబ 

రాం సమ్మువినోదము, ల దయిమేు 

ఖాన (పా) విలాసనృహా ము, ేళికా స్ప 

పాము, అఆనందళవనము. 

లు అమ్ అమ్ (ఉ,.పు) బళిబలీ,-మేలు 

“ములు, బౌగు, ఛలళిచేం 

రయం అష్రహూ (అ. పు) పది దినములు, దళ 

రాతంఏములు, 

ఉప్వ ఇవ్క్ (అ.పు) చూపహాము, కౌమము, 

"జ్పీంయ్స స్నేహితము, పియమ్మ 

అభిరుచి, అపేక., ఆసక్తి ఇష్టము, అంప 

"కాల వందనము, అభ్యాసము; వ్యసనము, 

వలపు, 

బళిల్వే వగ సులు, ఏర బ్రము _చాజ్ 

(పా) శ్ర్రీలోలుడు, కామకుడు, విలాస 
ఖ్. పొకిరి ఇ౦ ది యి లో లుడు, 

క్ర అప్రయు -కాజ్ (పు) ్రీలోల 
త్వము, ఇంది్రియలోలత్వము. 

పా ఇమ్వహా (అపు) వగలు, బిక్తరమ్యు 

కులుకు ఒయయారము. రం క్ (టు కము 

జాక్ క్ -గ65్ (పా) వగలాడి, కులుకులాడి9 

జయారి; ముద్దులాడి, పింయురాలం, 

యి అషీర్ (అ,పు) దళాంశ్తము, పదియవ 

(02 అసా (అపు) గుదియ, బడితె. దుడ్డు 

కొజ్జ: దండము కజ్ఞ, వేత్రుము, బెత్తేము? 
859  ఆఅ9 ==రి 

బల్లికోల్హ రాజు దండము. శీ ఏంల్ల 00వ 

తానా బక్టైర్. (పా దండధరుడు, భటుడు, 

ఈ పెకాడు. (పిండినది; -పిప్పి= 
క్యు ౪౧2 ఉసారహ్ (అ.పు)గసమ్సు సారము 



గ్లో 00వ శీర్6 యిల్త్రసవి 

గు ఉరి ఇసాబ (అపు) ఆల శిరో వస్త్రము రా పం -చాన్ 1౪9) గంధపేటిక, 

లేక తలకట్తు, కట్లుపీలికం 
౬ వై 

ట్యంంవి అసబ్ (అప్పు వస్త్క వరమ్ము స్నా ఆల్లు 

యువ, న ంళకా 
నే సాయిని షక్ 

న! 

మానము, పొద్హ్బుకూకు జూముం 

0 ఎగంవ ఉన్ఫూర్ (ఆఫు) పి్చుక్క కుం 
శసురులు, 

యాదవ అ(ఇ)స్ మత్ (ఆ, క్రీ) ప పరిశుద్ధత, 
పొతివ)త్యన్సు పతివుత, వ్యకిచారము 

"లేమి మా=ము;, గౌరవము. 

(0 (ఫడు ఇస్ యాన్ (ఆ. భు. పొపము, న్ 

పము, అపరాధమ్ము నేకము+ 

లందు ఉూ్లోబ్ర (౯ పు) కెల్యు కండరము 

పాయు అద్యొ-అజో (ఆకు) అంభము, అవ 

యివము, కీలు, చేవాము,శరీదమ్ము కాయము 

'జేహాభ్రాగము. [= 0హిడుం -తనాసుల్ 

(పు) న లింగము. 

(౬6 అతా (అ. శ్రీ) వానమ్ముఈవ్ని ధర్మము, 

బహుమానము మాళ్యము. ౨౮62 - 

నాము (హౌ దొనపతి్ఫము. 

ఏయు అత్తార్ (అ.ఫ్ర)పరిమళకారుడ్కుసౌళం 

ధికుడ్తు బుజ్చావాడ్కు మందులవాడు* 

వ్య (యు ఉతారద్. (అపు) బుధగికాము; 
పాదరసము, 

యో (దు ఆతాయీా (ఆపు) గురువు లేకే 

ఒక విద్యను "నేర్చుకొనినవాడుతనకుతా-నే 

“నేర్చుకొనినవాడు. 

ఇ(అ)త్ 5 (అు) సుగంధము. పరిమ 

భళము;, సుగంధరసమ్ము జావధ సారము 

ధృతి, కసము, నిగ్ద్ధ సత్తు చా్రవకము 

పరిమళములు పెట్టుకొను డబ్చిః 

ఇక్ రియాజ్. (అ. శ్రీ మూడు 

ఏవ ) 

చై శ వు) దె త్త అడం అత్ స (ఆపు) తుమ్ము, తుమ్లుట 

అత్ మ్ (ఆ. శ్ర] కృష్ణ ,దప్పిదూప. 

అ [మడు అత్ హాన్ (ఆ) దప్పిగానివకర్ణితు 
"డె 

అనడు: అక్ భ్ (అపు) మరల్పుట+*త్రిప్పుట, 
మళల్లించుట, ఒకమాటనువు రియొకమాటలో 

కలుపుట 'సము నయము. 

యిన ఎడం ఉతూఫత్ (అ.క్ర్రీ] అను[గవా 

మ్సు చయ పేమ కృప, కటాకుము. 

అకు ఆతియ (అపు) దానమ్ముబహుమానమ్ము 

మాన్యమ్పు ధర్మము, ఇచ్చినదిం 

బఐ అజ్ శ్రి (ఆఅ.ఫ్పు) అస్ని ఎముక, శల్యముం 

ఒదిఐ ఉక్కు (అప్పు ఘవత్క గొప్పతనము, 
సరుజ్యముం 

(మవ జజమా (ఆంపు) పెద్దలం-(ఏంవ్యభ్యుడివి) 

యుంచీ2 అజ్ మత్ (అ. నీ) భఘనత్క గురు 

త్వము, ెద్దతీనమ్ము గెకవమ్సు మర్యాద, 

మానము, వైభవము. 

| రర మ. త్రీ) రివ్టమ్పుఖున్నమె 

చది వొప్పడి 

ఘనమైన వెద్ద, గొప్ప 

వొడ్డ, మహిమ?౫:ల, గెరవము%ల, 

యమః ఇప్పత్. (అశ్ర్ర) న 

పరిశుద్ధత ల మాన 

యల్త్రయు ఇఫరీత్ (అపు) భూతమ్ము పిళా 

భమ్సు దయ్యము. 



డేవి కర్ర? ని 
అరె 

న! 

క్ ఆఫ్వ్యూ-అ ఫూ((ఆ “పు)క్షమాపఃం, మన్న్నిం 

ఫ్రుః ఆపరాథి తమ, తప్పుమన్ని ంయ్ట. 

యాలను ప పకా త్రై) చుగ్తయము, 
గబ్బు, వెడువాసన్త కంపు, 

యా అఫ్ ఫ్ (అ) పవితంమెన, ఇందిగియ 

నిగ్రహముళలం 

ఆ ము ఉకాబ(అంసు)పతీశాడు, రాబందు, 

గవూళి నవసాకము. 

ఏనే[[డ ఆాయిడ్. (అ.ఫు)మతాభి పాయ 
ములు మతధర్మములు, మకిసి నిర్ధాంతవములు, 

(ఏవ కద్యనం ) 

టశనది అకబ్ (అ) పృష్థ్ట్రము, వెనుక తట్టు, 

"'వెనుక్స వెంట, తర్వాత, రాయు - 
కర్నా (ఊఉ వెంటనంటుట్క వెంటపడుట. 

ఉంటమి ఉక్బా (ఆ. క్రీ) ఫలమ్ము ఫలి 
తము, పర్యవ సొానము, పరముుపరలోకము: 

లోకారంతరము. ౪ పట్టను -బనానా 
(టా) పరమాగ్ధము సంపాదించుట, పరము 
సాధ్ధింయేట, పుణ్యముసంపాదింయ్ట. 

ఎడం ఆక్ ట్ (అపు) గధంధి, ముక్తి కట్టు, 

ఒడంబడిక, ఒప్పందము, నిబంధము, విక 

యము, అమ్ముట, వి వాహబంధము, "పెండ్లి, 

బడే అకజ్ (అ.ఫు) గ౦ంధి; ముక, బుడిప 
క డీత్రి చిక్కు ఆమోమయమ్ము సంకటము, 
గుట్టు రవాస్యము,;నూక్మ్మువిప. యము, కఠిన 
విషయము సంది్య్థ్ధాంశమ్ము. కఠినపిళ్న , 
వ్యాసమట్టము. (వృశ్చికరాశి. 

స్ వి అక్ష రబ్ (అప్ప ఫు) వృజ్చికము, "లేల్పు 

(కటు అకర్ క రొ (ఆఫు) మాడు 

ట్ 

్వలి తీ జ్య లయ అక్ ల్ (అ. త్య) ఒం శు కాలికి త్రాగు 

కట్టుట, బుద్ధి జ్ఞానము, "తెలివి, ఎరుక్తు 

వివేకము సన మ న 

య వానో (కోనా సాం ల కుం వం 

ఫా ఎమెంఆనా -హో నా(ఉృాబుద్ది పెడతల 
న్ స్కో 

బట్టుట, బుద్ధిభ్రమింయ్ట, ద్నమ నొం 

దుట, బమ్మెరపోవుట, బుగ్ధిషోవు టబ. (డు 

013 రంజు - ఖర్ కర్నా 

-దౌడానా (ఉ,) బుక వినిచూగింయ్ట, 

ఆలోచించిమాయట. (ంయత ఈడు - 
కా దుష్మున్. (ఊఉ) బుద్ధి వెరి మూఢుడ్డు 
కుంకుడు మొద్దు. (సల్లం [షు - పెనా 
(ఆ) బుద్ధి చెప్పుట, బుద్ధినేర్పుట, శిక్ష 

యిచ్చుట. పసింసీషుం -మంద్ (పా) బుద్ధి 

మంతుడు వివేకి, జ్ఞానసునలనాడ్తు, ల 

అచ పసం -మంద్ కీ దుష (ఊఉ, బుద్ధి 

హీనుడు శు ౦ఠుడు, టలు - 
మందీ (పా) బుస్థిమంతత్వము. జ్ఞానమ్కు 

తెలివి, జాగం9త్క వివేకము. 
అాతార్తేరీ 

శేష ఉకలా (అ) బుగ్షమంతులు, జ్ఞా నుల్ను 

వివేకులు, (ఏ.వ (లే (౬) 

హం అక్ష్లన్ (ఆఅ) యుక్తి వార్వకము గా, 

మ ఆఅక్ష్లీ (అ) బుద్ధి సం, మానసీక మైన, 

యుకి,సిదమెన, విచేకవిళిష మెళ, బుద్ధివిశి కు థా ఉం రుల 

వ్రెన్వ యాూుక్షియుక్ష్తమైన, 

యిట్గ్రను ఊకూబత్. (అ. శ్రీ) శిక్ష, బాధ, 

దండన హింస, కష్టము, 

ఎస ఉకూల్ (అ, క్రి) జ్ఞారరూలం,బుద్ధులు, 



క ఏలన త్తీర్ర్రి కం 02 

మహవమ్మదీ యమ తాను సౌళము దిక్పాలకుల 

వంటి యాలు (ఏక నడు 

(ఫ్ర 

కట్టమని = యి బలుకు ఎకీబద్ ౨ కకీద(ఆ. త్ర) 

అభ్బిపాంయమా, నమ్మక ము, మతము 

విశ్వాసము చక నిస్టా మళధర్మము లేక 

సాంతము, మతవిళాాసము్నుపేంత్ చనద 
_మంటద్ (పా) విశాాసముగలవాడ్డు ళా 

గలవాడు, నమ్మికగల వాడ్యనిస్టగలవాడు. 
అవా జవ 

(నము ఆకీ క్(అంపు) కురుపించమ్ము యమునా 

రాయి, ఒకవిధమెన ఎజ్జని లేక పచ్నేని 

బాయ! ఆది -ఉల్, 
బహ (అ) మొక్సికము, ముత్యము, 

ఉంగరపు రౌయిం 

నా అకక (ఆ,ప్ప) మహమ్మనీయులలో 

పుట్టినశ్కువునకు ఏడవ నాడుచేయుముండన 

వుకరణాది కర్మములు లక ఆనాడు 

వ. ఐదు చార సొలః 

లేసు అ కీ ల్ (ఆఫు) ఆతి = బుద్ధిమంతుడు, 
మకిలి అలల గలవాడు 

బు ఆక్షీమ్ (అ) షాడ్జైన ,సంతానముకలుంగని" 

న పక్ (అ ్యక్ర్రీ ) కొాకుతాల్యు 

గ్ర ఆక్స్ (అవు కలకు బోర ల్మ 

పిలోమము, విమద్ధము, వ్యత్యయము;( పతి 

మ. నీడ, ప్రతిఫలమ్సు. (ప్రతిబింబము= 

పకుముదిం చుట లేక తీయుట 

కోని ఆక్సీ (ఆ) ఛాయా 'సం॥. తల[కైర్దదైన్మ 

బార ట్రా -తస్ వీర్ (పా) ఛాయా 

పటము, 

భు ఇలాజ్. (ఆపు) ఉపాయమ్ము ఉప 

ఇచారమ్ము సవరణ, చక్క చేయుట చికిక్స, 

వెద్యమ్యు శితృ దండన పతీ కారము. 

గను ఇలాక-అలాక (ఆ.ప్పు సంబంధము 

సంన్హమ్ము సంయోగమయ్ముకోరిక్క కలియుట్క 

సంతి, పొందు న్నేపహాము, బంధుక్వము; 

ఉదొ్యొళము, కొలువు పాం, ఆధిశారమ్యు 

స్వామ్యుము, అనుళవమ్ము స్వాథ్ నమ్ము 

పొంకము పిచేశముు రాజ్యము దొన 

తనము, రాజరికము, రాజ్యాంనమ్ము సీమ్పు 

పొలిమేకు 138 - చార (పొ 
సంబంధుడ్కు కావలసినవాడు, (వెంతాధి 

"కారెం 

త ఇలాక (అపు) అనుబంధము; ఒకచా 

నికి ఆంటగట్రియున్నదిః వలయమా, యుట్టు- 

మస్లత తవ = బండ్ (ప్ఫా సౌమ్ములకు 

పట్టుగట్టువాడ్కు పటకారకివాడ్సు గట్టింపు 

వాడ్డు సరినపనివాదుం పడను 

-బంటీ (పా సౌమ్ములకుపట్టునుట్టింముట, 

సకిగపన్వి గట్టింపుపని, 

టాలీ సేం అలాలక్ (అ. 

జాడ్యము అశక్తత, 

ఉప అల్లామ్ (ఆ.పు,) మిక్కిలి తెలిసినవాడు, 

పండితుడు సర్వజ్ఞుడు. అత 140 

పటనకారివని, 

శ్ర) వ్యాధి, జేబ్బు ల 

-ఉల్గొ గుయూబ్ (అ) సర్వజ్ఞుడు,ఈర్వ 
రుడు- 

యి [2 కలామాక్ (ప్లా మాడు యవ 
యల 2 అలామత్. (ఆ, శ్ర) చిస్ప్రామ్ము 

గురుతు, లకుణము జాడ, పోబడీ.8 వ్రోళ్తుం 

సూవకమ్ము చిన్నె సౌజ్హ చో ముదం 

అచ్చు, పై పెసలాసము 

గా 2 అక్తామ (ఆ) మిక్కిలి తెలిసిన ఆడుది 

"లేక మగవాడ్యుపండితుడు, పండితు రాలు; 

మూయలనారి (8లో, చాహాిటము?ా 

య లు ఆలానియ (అ) బహిరంగము-గా,అఆంవ 

కేవ అలావపహా (అ) ఇదికాక్క ఇంజేకాక, 

మరియును, కౌవ, ఇంకా 



మివ, సాక్షు “నెప 

వ్యాధి జాడ్యము, న! 

మ. కళంకమ్ము మలినము, 

దుకభ్య్యాసము, వ్యసనమా, నిండ, అపవా 

గే టీ కా (పా ఫలితాసాము, 

సాశ్రాంశనము, అవసానఫలము, శరా 

(స -లగాలేనా (ఊఉ) దురఖ్యాసమువేసి 

కొనుతు, వ్యసనముకట్టికొనుటు, 

బల ఇల్లతీ (అ) చెడు వాడుకలునగల, దుర 

ఇ ర్థసములంగల- 

అమీ వ (అపు కసవ్వు గడ్డి మేత, 

గానము, 1) మల -జార్ (పా) 

పసిరిక బయలు, పచ్చిక బయలు, మేత 

పాలము, 

(2 ఇలల్ (అ..క్ర్రీ) మూడు (ఏవ య్రైలీం) 

శవ ఆల్. (ఆఫు) ఛాలదంది ధ్వజము 
ధ్వజమ్ము కెక్కైము, పతాకము; జయం 

తము, బ్రైకోల్చ ప్రసిద్ధనామమ్మా మారు 

"పేరు, ర-ద్ధాంతమ్సు బట్ట 

బయలు, సుష్పసిద్ధన్యూ నిందితమ్సు సంజ్ఞా 

వాచకనామమ.౮! ఏఖైయ ట్ట ఏంత 

-బడ్టార్ _చార్ (ప్పాధ్వ జధరుడు, 

జయంతుడు. 6 ఫ్ యు “శ్వా (ఊఉ 

కత్తిదూయుట. 

౨ ఇల్ మ్ (అ.పు జ్ఞానమ్ము తెలివి, ఎరుక, 
విద్య, శా నా స్రుమం ఉయు! నేతలే. 

అఖ్లాక్ (అ)నీతిశాశ్ర్రము* జత! టే 
_ల్సి అదబ్ (అ) అలంకార కాహ్రుము? 

దమ్ము దుష్టమ్సు పనికిమాలినిది 
ష్ 

శాహాటము, 

( 

(ఆ) య. యిచమ్యు 
బహస్ (ఆఅ)తర్కుళాన్త్రుము. యేసే గ్ 

ఆ -+టీం్య్వ (ట్. -ఎపెబలాగక్ 
_బయాన్ -కలామ్-మచనీ (ఆఅ) ఆలంకార 

కతు ; సాహిత్యళాస్ర్రము,ఉపన్యాస 

కాస్రముం జాయ్ శవ _తవ్రీహ్ (అ) 

శారీర కాసత్రము. యబ దమ ఆలి, 

హాదిస్ (అ) ఇతివోస కాత్ర్రును. 5 
తో (౪) ఎ ఆ కుమా _ ఎ, పూసాభ్ 

రియాజ్. (అ) నఖికళా ్ర్రము. 
య+యయము-ఎ ,హీక్మత్ (ఆ)తత్వళాన్ర్రరు, 

యి ౮! టయ = ఎ; హహైవానాత్ 

(అ) జీవశాస్త్రము, జంతుళా స మాము 

షి బీన్ (అ) ధర్మశాశ్ర్రము. జవ 
లీ, సనా (ఆ) మర్శక్రశా(స్త్రుమ్ము 

తాంతికవిద్య- క్రదాండ గ _ఎితజ్ఆ 

స్ట న శ 
-ఎాఅరూజ్ (అ) ఛందళ్ళా స్ర్రుముం 

అసద్. -బెటైబ్ (అ) (ప్రశ్నకాస్త్రుము- 

యామి టీ లు -ఎ,ఫలావాత్_ కృషి 

శాస్రుము ఒసే లః త్తే ఫక్కా (అ) 

ధర్మశాస్త్రమ్సు స్మృతి. తి కత లవ్ వ 

వెకియాఫ(అ) ముఖసాముది)కళాస్త్రము= 

(సంప్ అవి -ప్కి కీమియా (అ) రసాయన 
శాస్రము శి బవ -ప్క్ మజ్లిస్ 
(అ) సభా నీతిశాస్త్రము ( 4 జ 
6 ఏయే -వృముదన్. -తెమద్దున్ (ఆ) ర్రాజ 

నతి వయ (ుశి ల _ఎిమసాసాత్ 



(రు 460 ర చదమ్యు!ేయి 

(అ న. 
య్ టై. -వెముసస్టుస్ (ఆ) తి 

సము జా క్ క సతు ఎముక తిక్ (అ) 

తపళా సము ద లి 
(ఆ కసూ శ 

మూసీకీ(ఆ)నంనికళాన ముట్ ల లేం 

-ఎవివబాతాత్ (ఆఓపుధిశాన్వము, వృక్క 
ఆ క శ్ర | జా 
న నో అ యి నుజూమె 

(ఆఅ) జో్యోతిపకాస్తృము. _ దిసని 

-బవె,హిండ్ స (అ చ్న్ఖ్ల్ వ శ ) వ్వతంళణికళా స్త ము. 

హవా (ఆ) వాయు శా 

-ఎిహహెయిత్ (అ) 

1 ది అ -ఎ 
వము, టై వ 

ో్యోతిష. సిద్ధావతము= 

(యి ఉలదూ గ ఫు) పిచ్యావంతుల్కు పండి 

లం 
సక ఇల్మా (ఆ)వ్ పచ్య్యాసం॥1, ౪ 

డితులు. జానులుం (స. క్ 

ఖో 

సన "సం! 
"యో 

న. యత ్ మియత్ (౪. ్ర్రీ)విద్య, పొం 

ఖ్ స ప్రుశ్రాన్న త్యము ,ఎత్తుఉత్తమత. 

యీ అలూఫ (అ) ఆహారము. బబ తెమ్ము 

భోజనము, జీతము, భరము. 

ల ఉఊఉలూమ్ య కాయలు 

స(త)1 స్వత స్సన్టాంతములు స్వతసిర్ధ 

ములు చనంతానమువామం 

క౮= అలవీ (అపు) వాజీకతుఆలీయొక్క 

సం॥, దివ్యమెన్వ ఉత్కృష్టమైన, ఉత్త ము 

మైన, మహనీయమైన్క ఘనమైన, 

ట్ అలీ (ఆఫు) ఠాన్నతమ్ము ఉత్తమము 

పట్టు, ఏ తి హై _మదడ్ (ఆఅ) ఒకజట్రి 

పట్టు రాసుల మ న్ 

టా అలా (అ) పెళ్లైన షు. 

వ్ 1 ల! వ లక్తవా 
తుర్ (౪) వమసగాఒకటివెంబకినొవటి 

ఎడ తగకుండునికంతదముగా. ఎలో! ప! 

ఆలబ్ ఇత్ క్లాక్ష(అ) శే శేవలము-గ్యా బొత్తిగా 

జానే (యా! 1 ఆలల్ హిసావ్ (ఆఅ) 

"లెక్కచేయక "లెక్కా తీకమానము గా3' 

మునుప్పు న న్ ముందుగా , (ప్రత్యేక 

ణా లలన ! టే 1 1అలల్ ఇజ్ మాల్ 

.. "వెంత్తము-గ్యా సమిష్టిగ్యా క పై లి సీం 

గం బాయిని! టే ఆలల్ఖునూస్ (అ) 
ముఖ్యముగా, గ 1! | లయ ఆలద్దవె 

క్ (ఆ) శాశ్వతము. ఎల్లప్పటికి. 2 
₹ఈో! యు. (అ) చేకవన, 

జ్ శర క! శర] ! లూ ఆలల్ 

ఉామూమ్ (ఆ) ప. సొజూ 

స్ సమాగం ఏ యల్ 1 ౨. అలల్ ఇ 

కొఫరాడ్ (అ) వేర్వేరు గా ఒకటొకటిగా 

జీ, త్యేకముగా. (గి 1 తస్వజం 
స్ (ఆఅ) ఇ టెప్ర కారము 

ఇ త ఉహాంపదగిన ది,ఏవమూ 

ప్యాముు ఇత్యాది, “వొందలైనవి, 

(టయ ఉల్యా (అ. శ్రీ) మిక్కి-లిఎ_త్మెనది 

ఉత్తమము. 

హక దమ. అలహిదగ్షీ (అ) వేరుబాట్టుఎడబా 

ట్పు వియోగము, విభాగమ్సు ఏకాంతము, 

ర 

మ. 
లాటీ 

ఆలాపజాబేల్ కియా 

ం ఇట్లే నే, 

ఎత్కైనద్వి హజేరత్ మహమ్మదుయొక్క రఏయ్యునేద.. ఆలపిద (అ) వేమైన్స (ప్రత్యేక 
అల్టునిపేరు. చుప్తుత్రయి - బంద్ (పా) 
తాయళ్కు రక్ష, ఒకభూపుణము, ఒక బెట్టి 

మెన్క ఖిన్నమొన, విళాగమైను ఎడచాసి, 

-వేరుబడ్కి వేయ గ్కా (ప్రత్యేకము గ్కా. భిన్న 



(02 

లస అలీల్ (౪) వ్యాధి భస్సుడైన 

డితుడైన రో సరైన జేబ్బుగానున్ను 

జాడ్త్య మును, 

శు అలీమ్ (అ) జ్ఞాంయైక, 'కెలిసిళ్సు ఎలు 
కణగల, విద్యావంతుడైన, పండితుడైన 

(గ్రైభవనిల్లియూన్ (ఆపు) ఊర్ధ్వలోకములో 
నిచిత్రసప్తాలయము. (దానిమాద, 

యేఎ అలైహి (ఆ) వానిపై, వానిమి ద, 

గవి ఆ-లైహిమ్ (అ) చోరియప్పై వారిమోద? 

వానిమాద, 

అసస ఇవీయీన (అ. శ్రీ) స్వర్దమ్ము 

లాసము, _వైప్సి మీదివి,నతు(త్రమండలమ్ము 

ళు అమ్మ్ (అ. పుతం[డిసోదరుడుు పీనతండడి, 

"పెత్ప రడి, 

చే [02 ఇమాద్' (అ.ఫు) సంభయు ,నమ్మకము, 
విశ్వాసము సహయము, 

యి (2 ఇమారత్ (అ. శ్రీ) కట్టడము, 

ఇట్లు భవనము, నగరు, నివాసము, కట్టడ 

మును 'సవరించుట, 

ఆత్ర) (02 ఇమారీ (ఆ. శ్రీ) ఒంకెమోద గాని 

ఏసుగుమోచ గాని కశ్తైుడు వాకట్లు లేక 

తొట్లం 
ట్ర(2 ఉమ్మాల్ (అ.పు) అధికారస్టుడు, 

పనిలోనున్న వాడు. (ఏవ + టు 

గో (02 అమామ (ఆపు) పశైమ్ము శిరోవల్త 

మ్సు తలగుడ్డ, 

(0 [05 ఉమ్మాన్ (ఆఫు) సముద్రము, 

వంద అమ్ద్. (అపు), ఉద్దేశము, అక పొ 

యము, సంకల్పము, యోచన, 
ణా 

| ఏం2  అమ్దన్ (ఆఅ) బుద్ధిఫూర్వక ము గా; 

ఊఉ ద్దేశపూర్వకముగా, ఎరిగిఎరిగి, మనఃప్థం 

ర్వక ముగా, "కావలయునని, 

రోన్ | తపం ఉమ్దగీ (ఆ, గ్రై),మహీమ,ఘనక, 
గౌరవము విశేపము, (గ్రేస్టత ,యోన్యత్క 

"మేలుతరమ్త్ము మంచి, గుణము. 

క పంద ఉఊమ్ద (ఆ) నమ్మాక స్టుడైన, విశ్యసనీ 

య్యుడైన్న మంచి, బావైన, మ్మేల్తెన్న 'సజ్జను 

డైన, యోగ్యుడైన, కులీన్నుడైన). గౌరవ 

వంతుడైన్క ఘన్నుడైన్న నొప్పవ్నాడైెన, పెళ్త' 

సముగల, మర్యాదగల (కేవ్య మైన, 
ఉఆత్క్బస్ట్థ మైన, ఉత్తమమైన, అమూల్య 

.మెన, విలువగల అపరూపమైన్క మేలుత 

రమెనః మనోహరమైన మనోజ్ఞమైన, (పి 

యమైన్మ అప్పటమైన్స స్వచ్చమైన, అంద 

మెన్న ఇంపైన, సాం-ైన్క శృం గ౧*రమొన్న 

సౌగపైను రుద్యమైన్క రుచిగల కమ్మని. 

క బంద ఊఊ కలం - సేషమ్ద (ఉా. 

ఉమ్ర్ (అ. స్త్రీ) ఆయువు, జీవితకాల 

ము, వయస్సు, సాయము, ఈడు, కాలము, 

వీద్యమానము, పురుషాంతరము, తరము, 

త్రి ఇట్షర్ (ల. కల కలకం 

(బ్రతికినన్నాళ్లు. క్ (1, చ సవ -దరాజ్. 

(పా) దీర్థాయువ్యమ స్తుణనుదీ వెస దీర్తా 

యుహ్యుము. కవల రని రసీద 

(పా)వయసుమోరిన్నముసలి,_ఫల్లకూంవ 
-ఎె,తబ్ఈ (అ) ఆయు౭ః(ప్రమాణమ్ము, బతు 

కవలిసినన్నా ళ్లు, నిజాయురాయము. 

(గ్రంవి ఉముక్ (అపు) నిమ్నుత్క లోతు, గం 

భీర్యము- ల 

యశ అమల్ (అపు) క్రియ కృత్య ము 
వేత ఉద్యోనమ్ము అభ్యాసమ్ముకర్మ; కా 

ర్యమ్సు పన్మి (ప్రవర్తనమ్సు వ్యవహారము; 



నడత. నడవడ్క,కిత్కి నియమమ్ము వాడుక 

ఆలవాటు, పద్ధతి, ఆభాగముఆయరతిము, 

అనుష్టానము, జ పమవాామ్సు నిర్వహణమ్ను 

(ప ట్ ము, మంత్రిని! క. చిల్లం న్య శూన్య 

ము, మంత్ర (క్రూ నము, సగుణము,ఫులము;? 

పంయమోజనమ్ము సకిపాలవము, 

ము, నాద్యము, 

(4) మక్తునీళ్లు, మైక 

మందు కంస మెం! కలిపిననిరుు ఏలు 

-దార్. (పా) నిశ్యాహకుక్తు అధికారి. 
త్ర! ఏ (యవి - వారి ( పా)పళ్రుత్వమ్సు 

లై అవి న 
రాజ్యము, పాంంత్రము స జేశమ్ము వా 

ఇవా 

రము, ంమా చే 02 -దల్ల్ (అ) ఆధ్ధి 

ం స్వొాధ్నము. బీతి () టి [ఈ 

_దర్ ఆమద్ ( పా,వ్యవహా పోరమ్ము వాడుక, 

ఆ వరణమ్ము త థం -క్ర్నా 

(ఉఊా) పివర్తించుట్క ఆవరింయట్ట నడయ్ 

కొనుట, వక్షైెంచుట్క వక్కింప జేయుట్స పని 

వేయుకు, గుణమిచ్చుట్ట జేరుపుస్క "నెర 

'వేర్పుట, సాసింయట, స్వాధ్న పళరఘుకొ 

లోపకరయుకొనుట, మళత్తుప పత్తార్థము 

లుపమయోగింయటత. 

అయన అమల (ఆఅ.ఫ్పు] ఉఊదో్యోగస్థులు,పనివాం 

డు? కార్యని ర్వాహాకులు,బల ము ఇంటి 

పట్టము ( భూమికాక మిగిలినదంతయు _* 
యం 

అమిత బేంవి -దఖిల. (అ) ఆ; 

స్యాధ్నమ్ము ల్ అశం -ఫఆల (ఆఅ) 

ఉఊద్యో+స్టులు, పనివాండు9 బలగ ముం 

(ఏ. వ 4 (0) 

యనా అ(ముమ్లీ (ఆ)అనుభవపూర్వక మైన, 

అభ్యాసవూర్వకమెన్న వాడుకలోనున్న , 
న మత్తుప దార్ధముల వాడు 

నే 

నచ నుక్ర్రు 

అనుభవమ్ము 

పయి అొమయ్మూ (ఆ, ప్త మాకు షి 
చే పారాది అ జఇ)మూజ్ _అంపు్రుసృంళ్తచ్చ్యుగుంబ 

నిటాండు తాానుదం వ లంబము.ఏ శ్రదద 

లా ర్ 

అణావీ 

ళ్ గ్ ఆమోక్ (ఆఅ ఫ్) “గాద మెన,లోతెస సే 

భ్ళయెన 
గ్రహం ఆమోక్ 12) ససామార్యుమ శ న 

వొన్సపక మెన, సర 
త్రమ్సు సమ స్పము మ వ్యాకులము. 

(సు అనా అపు) దుఃఖము, కష్టృమ్సు చింత, 

అ (2 ఊన్నాబ్ (అపు) సీమరేగుపండు = 

తో కూ ఉన్నావీ (ఆఅ) శే స ప ౦ డువంటి? 

ఎటునిం 
జ 

త (శు ఇనాద్(ఆఅ.ఫ్రుజాఠమ్యు మొండితనము: 

పట్టుదల, ఎదిరింపు ప9తిదోధము, తిరుగు 

పాటు మరలబాటు, జేగడము, పొట్టాట: 

పన ద్వేషము, వైరమ్యు స్పస్థ్య కపటము? 

ఎ([యు అనాదిల్ (అపు) పికిలిపిట్టలు' 

(ఏ. వ యత యా 

ఛం (స అనాసిర్ (అప్పు) పృథివ్యాదిభ్టూతి 

ములు, (ఏ, వ దమ: (ములు, 

(స ఇనాన్ (అ. క్రీ వాన, కచ్తెము, ప [2 ఇనాన్ (అత్ర) వాన, కర్దేము ప్ప 
యి ట్త(యి ఇనాయాత్ (అస్త్ర) అనుగువా 

ము కటాక్షము, (ఏవ యట్లు (సం) 

యబ 11 ఇనాయత్ (ఆ,క్ర్రీ)అనుగహమ్ము 

దయ, కృష్క కటాతుమ్ము కరుణ్యదానము, 

క మూ, బహుమానము, "కానుకే, ప్రసా 

దము, అభిమానము. సహాయము, అశు 

యము, ఉఊఉపకొళరము, 



వాను 4639 య ఫి 

ఆల (యు ఇనాయతీ (ఊఉ) అనుగవాపూర్వ వద్ద, త్వరలో, కీఘు్వ)ముగ్యా స్వల్ప కాల 
ణ్ ఆర కా ల్ లా జ ర కమెన్క అనునంవాంచివు దయకెసిన అం న్స 2 కం చి ముల్రాగే, ఇంతలా, ప్రస్తుకమ్ము కొంచెము 

న ఆ "ఇ జీ ఆ ళ్ ఆగాపద షనజ్ (అంప్పుద్యాకు, దొక్షపంద్తు, సేప్టలో, ఇప్పుడే. 
గ. / స దవింంచాన ల్ ర్త ఇట అంబర్, (అపు, కఈింబరమ్ము ఒక విధ | ఆ 19 అన్ కబూనత్ (ఆ, న్స్, ) డ్స్ణ 

త్ 

మెన సువాసనగల సముదవుపదార్థ ము, 
జి 

ప్రత్యయ తి ఆంబరీ-అంబకీన్' (అ) (౮ 1 టు ఉన్ నాన్ -అన్ వాన్ (అ.ఫుిర్ష క, 

అంబకు సరి అంబరుయొక్కా వాసన లేక పేఠిక్క పాంరంఛమ్ము ఉపోర్చాతమ్స్ము ఎళ్తు 
వొ ఖు ళ్ సో 

నడ, అధ్యాయమ్ము కారణము హేతువు 

మూలము, రీతి పద్ధతి, భంగి సరళి, తీరు, 

లహేని ఇన్నీన్ (అ) నభ్రంసకుడు. 

వక్తముగల. 

బసవ ఇన్ జ్ (౨) ర కకూడ,'సవా,సమోా ప 

మందు ముందు, అనుసారము,(పకారము, 

ఆప్పుడ్కు అంద్భు లే టుడే! భవి 

_ఉల్ళొఇప్తిఫ ఫార్ (అ) విచారణ కాల 

మందు విచారించునప్పుడు, ఆడిషినప్పుడూ 

ఉటడు ! చి -ఉల్బొఠలబ్ (అ) అడిగ 

నప్వుడుఇమ్మన్న ప్వుడు.యు (కం! చట 

(0) (2 అవారిజ్ (అప్పు మ్ డు 

(ఏ వ ఎత్చి (6). [అమ 60) 

అమ | ఎవ అనెతిఫ్ (అఫు) మాడు (ఏవ 

/ 1 42 అవామ్ (అంఫు) బ్ జనులు 

సౌధారణజనము, లోకుల్కు[పజల్కు పామ 

రుల్కు గా్రిమోణులు, (ఏవ ౧౦౨). 

య. 4! టు -ఠన్నాాస్ (ఆ) జన సా 

మాన్యము లోక్రల్హు అందర్హు నలుగురు, 

ట్రం !  అవామిల్ (అవ) కారకుల్కు పని 
వాండు9 ఉన్యోళస్థుల్పు అధికొరులు, 

నిర్వాహకులు కార కప9త్యయములు 

(వు వలం (యు వ్ 
ఉాటేస అవాయిజ్ (ఆపు) మోడు (ఏ వ 

ఎవ ఊద్. (అపు) అగరుగంధపు ఇక్క, 

అగరు, ఒకవిధమైన సొరంగ పైలా చవ 

-ఉఊల్ములాకాత్ (అ) సందర్శన కాల 

మందు, కలిసినప్పుడు. యత్ర ! ఏయి 

-ఉల్ వక్ త్ (అ) ఉఊచితకాలమంద్దు 'స 

శాలనునొ వేళకు, 

యల ఏ2 అందలీబ్ (అ పు) పికిలిపిట్ట. 

ల్ల బస2ి ఇందియహ్ా (ఉ*పు) అఖిప్రాయము) 

ఊ ద్లైళము, సంకల్పము, భావము. 

సమన ఉన్ సర్ (అపు) ప9ధానాంశమ్యు 

మూలము భూతము ( పృథివ్యాదులలో 

నొకటి). 

ల! సు ఉన్ఫవాన్. (అపు) పొొరంభ 
ము నవయొవనమ్సు కొంత్త పౌంయము, 

(స అన్ శా (అ.వు) గండ భేరుండము రాజ 

హంస ఆఅపరూపము. దొరకనిది, లేనిది 

అరుదైనది, ఏం్యలెనది. 

_సోజ్ (పా అగరుకుంపట్కి ధూపొర్హి 

చ తవ శెద్ (అ.పు) తికుగుదల, మళ్లుదల, 

మరలుథతు, తమను, పునరావృత్మి. 

యి!) ఎం జారాత్ (ఆ) తీ ల్కు అడు. 

వార్ము (ఏ, వ ఆి | ధం 

యి చరత్ (అ,(క్ర్రీ) గుహ్యాంది 

యము ఆడుద్హి పెంజ్రాము* 

టి ఖే వ హీాత్రములాోే, వావి ఆవ్ కరీబ్ (సన్ని త్రములాగో 

త్రటస్థముగా, సమీపములో, దర్వర్శకలిసి; 



అఖవలే 

కా ఇవజీ() సత పితిభువు, ఒక 

నికి మామయ-గానుండి పనిచేయువాడుం 

టు టట్ క, అ.ప్రువాచ్చాకు న మొకు కుడు 

అవి టిన్ (ఆపు/ సహాయము, తోడ్చా 

ల్ ఆశఎయమా 

ఏడ్చి =హ్ద్. (ఆఅంప్త) కాలము, ప్రభుత్వము, 

ఏలిక, రాజ్నమ్సు ఒప్పుదల, ఒడంబడిక, 

ఒప్పందము, ఏర్పాటు, కట్టుదిట్టము, 

ప , నిబంధన, "వాషైనమ్ము ప్రమా 

+ కపద్ధ్దము, ర్ి చశ్టు - షీకన్ 

య ఆడి కప్పువాడుం (6 క్ చిద్రం - 

నామ (పా) చంధివ ప్రలము, ఒడంబడిక 

పతంము,మప్పుదలషత్రముల్చ, (్య్యల్లు 3 తడవ 

గాదు "జువాన్ ౫ (పా ఒడం ంబడ్కలు, ఒస్పం 

దములు, 

శ బత్చం ఉఆహాద (అపు ఛా ఖే, క అప్పగింత, 

ఉత్తరవాదము. విధ్ధి ఫారము వూచ్చి 

పన్ని నియోగ ము.ఉదో్య్యోగ ము,జధి కారము, 

స్థానమ్ము పదన్శి దళ. (పి బక దడి 
-బరాహపనోనా (అ) నియోన నిరాహాము 

వేయాట, ఒడంబడిక "నెర వేర్చుట్స నిర్వ 

హించుట్న చెల్లించుట సఫలమువెయుట* 

తో! ళ్ తడిక బరాయీ(ప్ఫొనిమోన 

కో ఎశ్రదంహా వీ/2 _ పు'ఆలసుడు,సోమర5ిపోతు* 

ఎంతవ *హూట్ (ఆ.వ ) మాడం, ఏంవ ఏతం 

వ. చూ శూ జువ్ మ శ్ర వోష ప 

న 

త్తే చీ 

పాడ్డు వ్రుకుంకి జొణ, చుముకుగల వాదా, 

“మూసగాడు, చం “కుడు, మాయలదూకి, 

శి చె న ఇ. జ్త్రీపె వడు, జిక్తులమారి 

శ (2 ఇయార్ (ఆపు) బంగారు మొ[వాని 

వన్నె నాముట, ఒజపట్తుట్ట ఒకాంబ్లు, కి జ 

వన మఘ మ్స; వమూదిక, చయినము, వ 

మోనమ్సు మంచిచె డల, స్టీతంతులు. 

ళు (౨ అయ్య్యార (ఆ, శ్రీ) వంచకు రాలు, 

సగత్తె మాయలదూరిాడుదిం 
ర తు (టు ఆయ్యారీ (పాటత్ర్రై) మోసము, 

ఏచన్మ కలమ్సు టకష్ప ) జి తులు ,మాయి లు 

యి (స అయ్యావ్ (ఆ) వ సుఖలో 
లుకు, భోగనపగాయణుక్సు ప్రీలోలుడు, 

కామకుడు, మందులమా9. పిలాసవంతు కు, 

జారుడ్సు పోక్రి, దురం. 

తమ వ య్య్యాషీ. (అత్ర) భోననికతత్వము. 

ఇంద్రియ: సుఖపరాయణత,  సుఖలోలత్త 

జారత్వము, చుందులమారితనము, త్రీలో 

లత పోకరికనము దున్మాస్తము్కు దురాచా 

రము* 

నిరాశహాము , కొర్యుని ర్వాహము. త కబిశ్చవ | ల టు వ్రయాల్ (అ.ప్పు) ఆలు£ిడ్దలు,సంతా 



న! న! 

నమ్ముకుటుఎబమువారు. , | ఏ! (టు ఇతోేర్. వ్రాసీకొను 'కాకితము, ప్్ట్లకు పండులాగే 

(పాొక్షటు:ంబికడు, అపిడ్డలు' అలవాడు, ఇెలవుచే సికొనుటకు యిచ్చిన ఫొక ము, 
తు నో ఫ్ అబల జ్ శ్ అ ఖు స ా ఆయాన్ (అ) కంటపేాాచుు. (పక్య | యో టు ఈసాయిీ (ఆ) శె ౩న వుడు, 

క్షృమెన, సుస్మషయమెన, విశదమెన తేట కను రుతసుడు, 
ష్ లద డదు 9 నం ళ్ 

ళ్ జ్ నా. వ్ య "లెల్లమైన వెల్లడియైన, పంక టయమొన తేగా క పసన ఈసవీ (ఆఅ) కెంస్పను (౩స్తు సం॥) 

“తెలియుచున్న "లేక కనబకుయన్న, క్రీ )స్వుళకము 

అన్యం ఐన్ (అప్పు) చెకుగు, లోపమ్ము దో | [్రలాల్టవకసా (అవు) తారకుడు, సౌపముల 

సము, తప్పు, వళంకము న్య్యూవత్, దుస్తా నుండి తరింప జేయువారు, ఏనుక్షీస క్ 
0 ( ది 

ముం తమా ఆ (లల ఆజా -వీన్-వో!.. సా) (టం ఐమ్. (అంఫు భోనమ్ము ఇంద్ర్సాయసు 

స్ట ను జక జ రై స అష్ 

తప్పులు 'ఇెదకువాడ్కు అత్నేపకుడు, దోహ | కక నిమయసుఖవా, య సంత 
ములెన్ను వాద్యుతప్పు'లెన్ను నాడు, బి పము విలాసము, ఆనందన్సు నోదమ్ము 

ఉళి 

(నా _వొష్టీ (పూ) తప్పు దాముట్ట సంభోగము, ట్రనమం యు - మహల్ 

దోషాచ్చాదనము, చూచి చూడ నట్లూ ర (అపు) శేళి కాగ్బుహమ్యు శయననృవపామ్ము 

కుండుట, ) $్ ని _-చాల్ (పా) అంత:ఫ్రురము. యము, (గస మ 

దోషయుక్తమైనకప్పునలన్యూనతగల్కలో | ఇమ్రత్. (అ) శేళీవిలాసమ్సు పరిఫూర్మ 
షముగల. ఈలీేల్టంయయి -లానా (ఉ) పో భ్ 

కిరతనముకేయుట. ప్రభ వన్ (ఆ) నయనమ్ము కన్ను దృష్టి, 
నవ ఆయ్వీ (అ) దోవయుక ్యమెన, పో చూఫ్టు చెలమ్య ఊట వస్తువు, సత్తుమా 

కె ల6 అవ్ యయా మ ల న 

కిరియైన్స వ్యాధిగరిస్హుడెన, అంగ్యవైకల్యము ప న న సఖ 
ము పొదుగు(పశువులది, శకేవలమ్యు తద్యూ గలం 

వ్యావ ఈద్ (అ.(శ్ర్రీ] పండుగ పబ్బమ్ము ఆనం త్కు వేక్కన్తి యదార్ధమైన, 'సరిమైన్కనిజ 

దమ్ము సంతోపయు, మ షూోత్సవ ము మెన కచ్చితమైన నికరమైన్టీ€్య1 స్వం 

-ఉల్ మాల్ (అ) రాజస్వమ్సు. నిక్రరమైన 

ఆదాయమ్ము రాజభాం'డడా-గారము, (ది 
| ట్ర ఎ లీకాందు ! చ్యవ-ఉస్టావా-కుర్ 

వాస్ (ఆ) బలితిథ్సి జీల్బ్మ జ్ నెల పదియవ ప 

వా పండుగ మ! ఏ -ఉల్, అదీసీ ! -ఆల్మొయకీన్ (ల 

ఫక్ ర్ (ఆఅ)వబ్వాలు-నెలమొదటితిథి నొటి ప్రమాణము. క్యాడ్ సబవి -లైన్. (అ) 
పండుగ క శప్యం -గాకూ (పా) మవా దడాదాపుగ్శా పోలియాన్న ఒకే తీరుగా 

మ్మివీయులు పండుగనాటి నమాజు వ్రేయు నున్న, 'మెల్లకంటివానుు కాయకంటివాడు. 

పారిర్థనాలయము- యయసణ. ఐసక్ ' (పా, శ్రీ) సులోచనము? 

ఈ చసన ఈవ్రీ (అనీ) పండుగ బహుమా సారాయ్యి లంపేము. 

నమ్మా పండుగపద్యుమాలు, పండుగ కట్న | ఆ తస ఉయూబ్ (అ) దోవుముల్కు లోప 

మ్పు పండుగ పాశ్కె . ఉండఖు పద్యములు ముల్కు తప్పుల్కు (ఏ. వ ఆమి) 



& క్ (ఆఫు) ఇది ఉరుదూ వర్షమాల్రాశి 

నిరవదియైదవయకు.రము, అరవీలో పందొ 

మ్మదవది, పౌరసీకములో నిమవదిరెండవదె= 

అజ్జదు సౌంఖ్యములో ఇప వేయి అను సం 

ఖ్యుకు సంజ్ఞ 

/ ( గార్ (అపు) లోయ్మకందరము, ఫొయ్యి, 

గుంట్కు గుహా బొరియః లోతైన 

“గాయము. కాల్చిన సువాసూగలుగు ఒక 

చెట్టు? 

యయ గారక్ (అ, క్రీ) చూరుకోలు కొల్ల, 

దోపుడు, నాశము, ధ్వంసము, పొడు హ 

త్రము, లయి్య్రి ట్ నల్ (ప్రా బ్బ 

ముపొడు, బొత్తిగా పాడ సర్వతో 

వతమృ సహకము తయి (6 -గర్ 

(పా) దోపుడుగాడు, ధ్వంసకుక్కు పాడు 

శేయువాడు. (బ్ర యి శ (డి -రీ(పా) 

దోపుడు, నాశనము, ధ్వంసన్ను పొడు 

క్రేయుట, 
ఎత 

ళ్ర (డి గార (అఆ) గుహ, బొరియ 

అవు (1 గారీళూన్(ఆ,పు) వెల్లుల్లి, తెల్ల గడ్డ, 
క స్ -గాజే (పావు). బడ్డుండి, గందపొడి, 

ఆయీలు తలకు వంటికి రామకొను సువా 

“సనగల ఎజ్జనిపొాడి- 

ఆ) ట్ గాలే (అవు) పాషండృవైర్సి విమత 

స్తులలో పోరాడువాడు లేక పేంపువాడు, 

శూరుడు, వీరుడు; జయశీలుడ్యు దొమ్మరి 

వాడ్కు-గారడివాడు, ఎ గోయ టి -మర్డ్ 

(పా) కూర పురుషుడు, వీరుడు మంచి 

మహాన్మదుగ జినీయొక్క_ మేనల్లుడు(ఇతని 

ఊత్సవము జేరుసను). 

యట గాషియ (ఆపు) ఆస్తరమ్ము పల్లము 
పె పరచు జాకము, ఎ! చలవ 

గ్ వ్ల -బ్టార్ -బర్ట్లోమ్ (పాొగుజ్జము 

“వెంటనుండువాడు, నేవకుడుం 

ఆలి ఓడి గాప్ (అపు బలాత్కా_రముగా 

. కరిసొర్ము తీసికొనువాడ్కు అపజారింయే 

వాడు 
యి 

లయ “గాఫ్ల్. (ఆ) ఏమారిన, అజాగ్రత్తైన, 

ఊపేకుగానున్న, అశ్రద్ధ గానున్న ఆ-సడ్డ 

“గానున్నం 

ఆలీ ట్ గాలిబ్ (అ) పఫబలమైన, మాశిడు, 

వెచేయిగలా హావ్వ్చైన్క అతిక్రమించిన, 

"శష్టకరమొన్న మేలైన, అతిశయించిన్న 

అధికమెస్త మారిన మించిన లోపరమ్ 

కొనిన ఓడకొట్టిను చెలిచెడ్కు బహుతర 

చైను పొ9యికమైన, తర్చుచైన్న జే, 

హా జ. (ఆ) బహుశః, ప్రాయళేఖ 

బహుతరము-గ్శా వా9యికముగౌం 

యద్ గాలీద. (పాంపు) రత్నకంబళమ్ము 
క్క టట 

తిచాసి, 
లై అనీన బాట 

గ్రకాట "గామిజ్ (అ) దుర్గ 9జ్యామైనృగూఢ 

మైన సంద్యమైన; చికైన 

ఏం గావిర్ (అ) బలాథ్యమెన, ప్ర బల 

మెన, ఆలోేచనగలం 
న! 

అన డి గాయిబ్ (9) పరోతమెన్మ లేని, 

గుప్తమైన, గూఖమైన, సమతృమందులేని, 



ల కతేటి త్తీర7 ఆ య 

అద్బశ్య మైస కనుపడన్మి మాయమైన,మరు 

పైన దానన పోయిన పరోత్నము, వెనుక, 

చచర్యుమయము మాడకుండ "వెనుకకు మరలి 

యుండుట, భవిష్యత్తు: ఆసనోవరము వ 

థమ పురువము. (రటైన యి -బాజ్. 
(పా) కనుకట్టుకాడ్కు మోడకుండ చద 

రంగమాడు. [వి ఉత (య్ -పహోనా(జ్పా 

కవపడకవోవ్రుట్క అదృశ్యమగుట, మాయ 

మగుట, మొళముకాటసట, చాగుట్క 

మరుశసపడుట, పోవుట. 

ఆడ్ సబ్ గబ్ (అత్ర) బలిసిన మనిషికి 

గడ్డము క్రిందజారియుండు ముడుతృసాస్న, 

ట్ర్ నళవ్ (ఆఫు) ఆపహరణము; అక్రమ 
ము-గ్గా త్రీనీకొనుట. నాం 

యీ న (అ) బుద్ధిబలములేన్సి తెలివిమాలిన, 

బుద్ధిమాంద్యమెన, జ్ఞా జాపకశకిలేన్మి మరపి 

గొట్టు, ల మెంద్రైన. 

యా గప్ క (ఈ. శ్ర్రై) మోడు న; అను 

పద్య వశ -పప్ (ఈ) పక్కి 
టిపు శాణముల్టు త కాళపు రాణములు, జం 

భాలు, వట్టిమా ఏల్కుచూాడు కాటీల్తాలే 

నం! 

ల యట గాయిబాన (పా పరోతమందు, 

"వెంగముపాటున, "వెను నప్పుడు. 

జాయ గాయిబాన్సీ (ఊపు) దొంగముండ 

రంకుముండ, సిడి పొపిప్టిది )దుష్తు కొలు 

నయ్యాళ్. 

ఆండీ గప్ (ఊ.పు,)గుటుక్ర్రుగుటుకవేప్పుడు, 
శశి ప లా 

యయ రక గపానప్ (ఉఅ)మాడు ల్యతోట్లు 
జాలి 

లది గట్ (ఉంపు) గుంపు సమూహము 

గంటుక్కు, గాంతులోకిదిగులేక వెడలువ 

ప్పుడు, 

యల్ (ద వ. (అ) ఆవధ్ధిఅంతరు,తుద 

కడ, కొన అంతు పరమావధి, అంతపఫు, 

కడపట్సి అత్యంతమెన్మ ఆమికమైను విస్తా 

రమైన అంతులేని, మితిమోరిస్య లెక్కలేన్కి 

మిక్కి-లి+ 
ఆంది లది యండి గట్ గట్ గటాగ 

స్ ట్ (ఊఉ) గటగట (తాంగుట, 

కి గుటార్ (అపు) దుమాగమ్ముు ధూళి 

దుమ్ము, పరాగము, బ్య, పెంధూళి మ 

సుక్కు మబ్బు; ఏకటి, మైల, మురికి కల్మ 

పర్సు కలక్క సంతోభమ్చు వ్యాకులము, 
చింత, త వ. స్పర్ధ 

వర్గమైన టు. వాతి, ఏం | 6వ క 

-అలూద (పొస్ట ధూళిధూసర మె దుమ్ము, 
పట్టిన 

శృం! 0 డ్ సులాళా -ర (ఊపు) గుమ్మ 

టమ పాగగుమ్మటమ్ము ఆకాశయానము, 

గాజాళాడి, దీపపుగుమ్మటము, పెట్లిమై (6 
యను వాజసంచు? 

అవా 

చల్ల తండ్ గట్ పట్ (ఊఉ) "పెనగులాట, 
కీక్రలాట, పోట్లాట, 

క వడ సటర్ గటర్ (ఊఉ) గుట గుట, గు 

స పు. 

శ కఫ ల క న థ్ 

షం ప. న 

(చు యడి టక్ జానా (ఊఉ) గుటుక్కు 

స. 

"రా గసయాన్ (ఆఫు ఫు) తెమల్చుడు,వమ 

జీచ్చుఅసహ్యూన్యూ ఓక౬ంఠు డోకు రోత, 



(టా క్ష 468 లన్ప్ద 
క 

ష్ నా మానాల 

,  బొద్దుగానున్న పుష్పల (ఆకుది. 
అవాలి 

జోనాడి సచ్ లీ (4) మురిక్గానున్న .రోత-గా 

నున్న, ఆసపహ్వాముగానున్న్య మురికినాడు. 
అణాలీ 

్ట శీ సడి గడ్చార్ (ఆ) ఆతివిశ్వాసఘాతకుడు, 

పరమదోంహ్హ్ కలహాకామడు, దొమ్మి 

కాడు, మిక్కిలిపోకిరి లేక ఉళడవొండ్కి 

తిముషబడువాడు, ఆల్లరికాడ్హు మరలబడు 

వాడు, తంటాలనూర్హి పోట్టాడువాడు, 

బగివ్మోండమెన, విస్తీర్షమైన్స మిక్కిలి దొ 

డ్డదియైన- 
ఎ బదవ్ సదుడ్ (అపు) మూంసగ9ంధ్ధి కడిత్కి 

కాయి గంంధిం 

క్ బడ్ న (ట్ (ఆ.ఫ్పు)విళ్వాసఘాతకమ్ము, ద్రొహ 

మ్ఫు ఉాల్లంఘునము. తిరుగబాట్టు మరల 

వాట్టు పోట్లాట, దొమ్మిజేగనడము, కల్లే 

లము, సంత ఛమ్ము కలహము, దొమ్ము 

లాట, పోక్రితనమ్సు అల్లరి, అరాజకమ్ము 

కలతే, గందినోళము, 

ఖీ ఏడీ నదిర్ (అప్పు సరస్సు హిదము, 

కుంట్ప చెరువు మడుగు పశాాసఘాతకు 

డు "మోస గాడు, 

సద గజా (అ.శ్ర్రీ) ఆహారము, తిండి. 

ఆని | వ గులాబ్ (ఆఫు కాకి; వ"ియ'సమ్యు 

పడవ్శ ఓడ. 

క్ప ది గనార (పాప్తు గండూమమ్ము 
ఫుక్కిలింక, నోరు లేక గొంతు కడుగు 
కొనుట, పుక్కి-లించివేయుటకు మందు, 

లోటా జూ ! ఎకు %4ా దార్ వైజామ 
(పా) వదలుపేబ్లడము' లేక లాగు. 

జారే అలో జు తు 

క్ ( ఛ్ గుజ్తైజ్. (అ) మ మ. 
. సై 

య్ నజ్హాన్. (పా) ఇష్టం చెడు, “బొబ్బలు 

భయంకర ధ్వనిచేయునట్రి కూంర 

ఊరర్తి మైన," భయంకర 

ఘాతుకమైనం 

కోప 

అదొ ఎవొ 

యిట! దండాతే ! గ శ్రాంయ్ముల్ కా 

యివాళ్ (అ.పు) అద్నుకములుు వింతలు, 

(ఏ వ్వ ప్రయ" 

జు ఫ్ ఇర్ బ్ (ఆ,వు) నూర్యాస్త్వమయమ్ము 

పా9ద్దు కుంకుడు అస్తమూనమ్యు. పళ్ళ్చి 

మమ్ము పడమర 
€ి..= 

ట్ర ఫే గురబా (అపు) పరజేశులు, విజేశీయా 

ల్కు సంచారలు్క వీదల్కు శ్పీజల్యు కి కులు, 
అనీ 

చరిదు౨ల్సు (ఏ వటట్లు ప్) 
నోవో 

అ= 

న రే ఈడ గిర్బాల్ (ఆ. త్రై) జల్లెడ జల్లించు 
సాఫ్గనను, 

కా వ యజ్ల ఫ్ గుర్ బత్ (అ. తై) దేశసంచారము, 

పియాణము, యాతం; బీదరికమ్సు పేద 

రికమ్ము దరిదిము, రిక్తైత; విశేయత, అణ 

కవు సమంత, విశయమ్యు ఆనాధతృ దీన 

తో పో బీ(అ) పాశ్చిమాత్యమెన , పడమటి, 

యక ఇడి గుర్జీంగ్. (పావు గంతు, 
ఆఅజాటు, దూకుడు వాకలింత, 

గు తో గుట్డేమ్ (పా. శ్రీ) ఆగగివాము క్రోం 

ధము, కోపము* 



(జి జ తలం 
య్ 

అనానీీ 

జ శ ౮ 
రూజ్దేశమ్సు 'సంకల్పమ్ము అభ్సిపాంయమా, 
అఖిలాప్క కోరిక అక్క_ర్హ అగ త్యమ్యు 

అవశ్యము పంఊమోూజనము, ఉపయోగము, 

పన్వి జోలి; ఎట్టకేలకు: ఎట్టకేన్వి వైరము, 
అట రే వ్ ణీ సౌరాంశమ్ముఫలితార్థము.. య! (దడి 

శ్ ల్ద్ర్యచడి _అఆహ్నాాకాయార్. (ఊ,) 

స్వప్రయోజసపరుడు, చపల (ఎదీ లి 

మంట్. (పా) అక్కర-గాడ్కు కావలసీన 

వాడు, 

యో గర (ఊ.ఫు) అక్కరగాడుు కావ 

లసీనవాడు, స్వప్రమయోజనపరుడు, 

పత్రి గుర్ ఫీమ్ (పా) చిజ్జుబుజ్తు చెజు 

జు చిడిముడి, బీదర, కోపప్టుమూటలు, 

"బెదరింపులు, 

న! అానీ 

ణే ఖో గుర్ ఫ (అ.ప్పు)ు మేలుమిద్దై చుంచు 

మిన్హై మిచ్దైమోదిగది; గనవొతము; వాతా 

యినమ్ము దిడ్డి ఏంకాతము. 

క్ ట్ నర్ క్ (ఆ,శ్ర) మగ్నము. మునుగుట 

బుడక్య నిమగ్నమైన మునిగిన్న మునిగి 

యున్న ఒళ్లుమరచియున్న, చ్ ధీ 

-శ్ర్ (పా కందరికమ్సు పల్లము క్రంద 

ఎడి గర్ కాబ్(పా) జలనిమగ్న మైన, 
మునిగిపోయిన ఒళ్టుమరచిన్న త దేకధ్యాని 

మైన నీళ్లే సుడి లా్తైననీరు, 

త్ో రక్ (అ. శ్రీ) నీళ్ల భో మునిగిన 

భవామి, నీటికిందినేల్ల వరదనేల్య వరద 

'వెల్గువు పల్లము, లోకు్కు అడుగు; గోచి, 
ళా 

కావీనము, 

అతో 
ఉప్తీ 

౨ ఫ్ర వ కా టి న క్ 

నరజ్- (ఆఅ, శ్ర) లక్ష్యము,గురిపట్టు; అనే (యిగురూబ్ (అపు) అస్త్వము. అస్మ 

మానము, నూర్యుడు ఆస్తమించుట, ప్రొద్దు 

కు౦కుక్రు. 

టో సరూర్ (అపు) గర్వము, ఆపహాం౦కా 

రమ్సు అభిమానము, నీలుగ్పు నీటు, 

ర్వి గజి (ఆఫు) గర్వము, అహంకారము 

అభ్బిమూనము, నీలున్పు నీటు. 

గా ్పాటీ గుజ్ణ (అ.పు) గుజ్జపుముఖమ్నువై తెల్లమ 

చ్చ; చంద్రదర్శనము; “నెలయొక్కా మొద 

టితిధ్రి ఆటవిడుప్సు సెలవు తెంపు, విడు 

ఫు; ఉపవొసము. 6 0ట్పుక స బాగా 

(ఊఉ) మొదటితిధి నాడురమ్మనుట్క -నేడురే 

పనిజరుపుట, 'లేదుపామ్మానుట్స తప్పించు 

కొనుట, 

ఆట ఖ్ గరీబ్ (అపు) ప్రయాణస్థుడు; పర 
శ, పరాయివాగు; అపరూపమెన్న విదే 

ఫియమైన,అఫ్రూ+ర్వమెన, వింతైన అణకువ 

గల్క న్యమతగల, వినయముగల్వ దీనుడైన, 

బీదళయైన్న పేదయెన్న రిక్తుడైన, దర్శిద్రుడైన, 

దిక్కుమాలిన. ర వా ఉల్, 

వఠన్. (అ) పరాయిదేళస్థుడుు పరదేశి,(ప్ర 

యాణస్థుడు ఆగంకఠకుడు. ) . ఖీ 

ఉఆట్లీడ్ “పర్వర్, -నవాజ్. (ప్ఫా 

వీనపోప.కుడు, దీనబంధువుదీనదయాళువు, 

పీదలనుపోషించు వాడు, అ (యె టట్లు ర్ 

-ఖాన (పౌ) 'సత్రమ్ముధర్మకాల, కుటీరము 

(బీదవారియిల్లు). కత! 36ాట్ల ఫీ _జాద 

(పాజూరజుడు, ఆగంతకునికిపుట్టింవాడు- 

ర్ర్రవయాఖ్త దే -గుర్బా (అ) వీదసాద 
లు చజ్పీదసొదలు,దీనులు, 



స్ప 
ఆతు ఖ్ నరీచాన (పా) పేదలకునషిన విశ 

సాల మెగ దీనయోగ్య మైన. 

ఆడ్! గ్ీప్ (పా. శ) విచేకీయక. పక 

'దెశత్వము, పరాయితనమ్యు వెేయత్త్రవిన 

యమ్ము. దీనత్య పేదరికము, దరి(దమ్ము 
రిక్తత్క వీచరికము 

పాక అండి ఫ్రే 
సండ్ నరిక్. (పా. స్య) మమ, ఓర్ప్నుసవహా 

సము, ల! స్వాఫెవికము. 

యో న ల్జీ (ఆ) సం. నెజ 

"మెన,. 'సవాజమొన 'సరిక మొన, 

వానాన్ అనేదే 

హో ర్ గరీక్ (ఆ) ముణుగువాడ్వు మునిగిన; 

పట్టిన ఇమిడ్న; నిమ'*స్నడైన తత్చరు 

డైన. (పా.ఫు) అరుపు, అల్లర్కి రంకు, 
గంద్య)గోళమ్ము. కల్గోలక్సు. కలకలము 

ఆనా, దొమ్మి. 

ఆజ ఏడ్ డక్ (పా మూడు మ 

1 సడ గ గా (౨.  మతయూుద్ధము. 

గో! పడ్. లీ! పడి వ నా పారిణ 

కి ఫోలమ్సు జీ జింక పిల్ల. ఇటష్టూ [పడి -చమ్మ్ 

(పా మృ గాముడు, "పెద్ద వె పెద్ద దష కండ్లుగల 

నాడు, 

ఇచ జ్ (ఆ నీ కి న, తోచళకనసలాప 
లి గ అ మై ఖల ఆ గంగా న్ 

ముగాడుప్క ఆలపదమ్ము జావళిపదము శృం 

“గానపదము; పదమ్సు 

ల టుక్ న స్సాళ్ (అపు) స్నాన 

చువాడు, పీనుగులను కడు నాడు, 
అనో 

న్ (డ్ గన్కాల (అం క్రీ) 

చు ఆడుది, కీనుగసులను కశుగు వ్ర 

లుక్ గుస్ట్ (అంపు) స్నానమృుఒళ్టుకడుగు 

కొనుట్ట,పిక్షాలనము, అమి [ఎపాఖాన 

(పా స్వానకాల ననీల్లీకాల్సస్వ్నాన వాటిక, 

జ 

“ఆతుల 

మువేయిం 

స్నాన ముజే అుంం 

ప శ్ర 

0 అాజలయమిది 
శప 

ల నమ్ (పాంపు) మూర్చంసాొమ్మ:సాలపు, 

స్! 

శీంయముళల 
క్ జ్ క్ (అ) అస మోన లపటు 

య్ న్ జ. మార్చిలుట్క, సౌమ్మ 
సిలుట్క సాలయాట్స సామ్మ, మూర్చ 

లందరి నస సబ్ (ఆపు) ఆఅపహారబృము్ము బల 

వంఠముగా లేక అకఫిమముగాతీసి సివోొనుట్ము 

అయి గుస్స (అపు) ఆగిజాము,కోంధము 

ఆవేశమ్ము ప౦9క్రోపమ్యుక్రోపమ్యు దుఃఖము; 

అఆసమాధానముఅలక+ 6 లేవ ఇంక -దిలా 
నం కోపము ఫుట్టించుట్క నేపుట, 

కోపగించుట. ఎ ఎయి -వర్ (సా) కో 

విష్టి. , కోపియైన, క్రోపమువచ్చిన, 

కయి గుసీలా (పా కోపిస్ట్రి.? కోక్టైమైన | 

క్రోపమువచ్చిన, కోపము? జరం 

అ్యటడెది నజీబ్(అ. ప్ర) ఆగంహామ్ము, క్రోధము 

కోపము పం వండేతి; ఆపక్తు, క. ఆపా 

యమ్ముముష ప్వుశ ష్టమ్వుఇడుమ్ము ఆ కోంళన 

ము, కాపమ్చుఘాోరమ్యుఆ3 )మము, ఆన్యా 

యము,  సఫ చాస్పస్యమశంగ్య 

ము, య హింస శాధ,పీడనము, 

బలాతె్క్సానము, న్న్న య. అద్భుతము, 

విపకీతమ్సు అసాధ్యము, ఆసాధారణమ్ము 

ప౦ిళయమెనది, బిహ్మాండమైనది, అనమ్య 
నోవరము, అమయోమయము అనూర్వము, 
ఛయంకకమ్ము చింత్యమ్సు కోచనీయము, 

అబ్బ కా ఆహాహా! తేలే టాందక - 
టూట్య్నా (ఈ) ఆపత్తుసంభవించుట్ప కీడు 

మూడుట. యటయ్టుందుం _నాక్ (పా) 

అత్యానంహాపడిన; తీవ) కోపముకిలిగిన్త 



(ల చ్ శ్ర త్త] ఇ క కి 

కో వా వేశపరవక్నుడైన్న మండిపడుచున్న , మెన, అంకులేన్ని కిక్కిరిసిన (గుంపు), 
కీ వ కఊళంయిను పయంకళమెన్న క్టూశరమెనం 

6౬... ఈ. శీ 6. 
ఎఅనానేంావ 

(బహడడ్ గజ్ బన్ (పాం దు శ్రానగివాముగల 

ద్క ప్రళయుగాలు, అసాభ్యుకాలు, పక్షి 

డిడ్, దుర్మాషస్టరాల్వు వి వ్కు తురాలు_, దుష్ట 

రాలు పాప్ ఫి బ్రైది, కఠరాంమయరాలు, మాయల 

మా రిది, ప్రచండ మైన, అతికోవి్న స్ట క్రోధి 

ఆడ్ గజ్ బీ (ఆ) హొాళయుడ్సు విపరీతు 

డు, అసాధ్యుడు నిర్బ్మయుడు, క్రూరుడు, 

దుద్తనుడ, అన్నాయి, బాధకుడు, పళ 

హింసకుడు. 
స =ద్ ఎ=తీి న 

అవ్వ దడ గజూరిక (ఇ) ఉఊపాస్టి తరు 
కాస్ట్రి కూర వ [ఈంం6]. 

పయ “జీన్ ఫర్ (ఆపు) ఫి సంహము,మృ్బేం 

దము వీరుడు భూరుడు, 
డాలీ 

అమిడ్. 7 ల (అ) గాఢమెన, దట్టమైన (బట్ట), 

ఎ యది గప్యా ర్. (అ) అతి తమమావంతుడు, 
పటన ఇ కరుళా-సముదు9) కు, 
అలాల 

ఛి గఫ్ర్ (ఆఅంఫ్ర్ర) అపరాథక్షవమ, క్షమా 

పణణ మన్నింపు. 

చలీసీడి గకలక్ (అ. శ్ర) అజాగ9త్ర అల 

క్యుము, అశిద్ధ, ఏమరుపాటు, ఉఊపేేక్ష్య, 

అసడ్డ; మరఫ్టు విస్మృతి, విభ మము,అప 

'సొ్కోరకమ్యు మూర్చృసామ్మని[ద , తూగు 

నిద్రూమాంద్యము. 

నడి స౫క్లతీ (అ, అజాగ్యితైన్న ఏమూరు 

నట్టి ఊఉ-పేక్ష్షుచేయ్యు అళంద్ధచేయు. 

ఎ వడి గఫూర్. (అ) అపగాధతవమ వేయు 

వాడ్కు దయాళువ్సు మన్నించువాడు* 

సమక కా (అ) తండోపతండములు, అమిత 

అవ్ సల్ (పా.ప్టు) నోల్క అల్లరి, “సంద డి 

లాఖ్లి నల్లంతు, గొల్వ, లబలబలు) కోల్హాలే 

లము, గందంనోళము. 1ఏర్యయ లద - 
టె శభ 

ఇపొడా (ఊఉ) శ్టే నకి లుబొబ్బలు, కోోీలాజ్లూ 

బము, దొమ్ములాప్క్ నోలునోలు, గందం) 

నోళము, 

యాద లేడ్ గిలాజీత్. (అ, శ్రి) లావుగాఢక 
దట్రము, మందము మురెకి, మెల;మాలిన్య 

ము మస్ట్రు వెత్త ఈ 

న! గిలాష్ష్ (అపు) అచ్చాదము, ఆస్తర 

; కోళమ్ము కొప్పు, ముసుకు, దుస్పటి, 

న నవిసెన్న తొడుగు ,తిత్హి ఒర 

శిళ్చాగం చర్మము, ముందోలు, 

గ 1ది గులామ్ (అ) వయసువాడ్డువిల్ల నాడు; 

చానిస్త దాస్యుక్కు సేవకు డం. శయ 
టీం నే “ఇదొ క్ శంక 

య్ర్ - బ్రహ్ (పా ఆంత ;పురము 

నకునుకొలువుకూట మునక్రును నశువమునుండు 

చరం ప న ధం ఊక అడ్జ్డనాడ: బంట్లు బానిసలుండు పంకాది, 

భృత్యళాల, ట్రఆ ఇ బేటి -మాల్ = అనేక 

పనులకుపయోసగించు వస్తువు 

చానిసతనము, 

"సేవ, 

తో 1ేడ్ గులామో (సా. క్రీ) 

దాస్యము, సేవకొవ్చత్సిి పరిచర్య, 

వెర, నిగ్బంధము. 

ప స (అప్పు వొా౮బల్యము, (ప్రబలత్క 

ఆధిక్యత్త వైచేయ్యి విస్తారము, చాహుళ్య 

మ్సు శేస్టత 1 మేలుతరమ్ము లొతిక్రమణమ్సు 

“చాచ్చు, మోూోమదల, జయమ్ము 

గాలుఫ్ఫు అధి కొరము్ము బలము, స్వాధీనము; 

ప్రోద్చలమ్సు బలాత్యారనమ్సు బలవంత ము, 

6 టయ -పానా (ఉ) లోపరచుకొ 

దాడి 



గస ఛి 

త 

శః శ్ష79 గ 
నుట మిారుట్ట పెలుపు నొందుక్కు జయి3 

చుట, చుట్టుకొనుట.0 ర్ లాట్ శ్వా 

(ఊఉ) మైకొనుట, లోపరచుకొనుట, మో 

రుట్క మించుట్కు అతిశయించుట్ట లు 

చుట్ట లాంయదీయుటుఓడవాటుట్క దౌడ్ 
క 

వేయుట్క క9ిమ్ముకొనుకు. 
క్ అనల 

కన్హాసీడ్ గల 
త్రనమాు, 

త్ో 

న (హా) ఆనా*3కత్తుమోటు 

వాడు, టం 

కది కో (ఆ) అకుష్ణ మైన, లే వప్పైన,అబడ్ష ధ్ధి 
మైన కల్ల దబ్బ, కానిమ్ము (1౬1వ 

క్ట య -౯ల్ ఆమ్ _-ఆవామ్ (ఆ) 

(పానకుక్కు స 

ఆటే తవ -ఫహ్మీ (పూ) ప్రృవావము,అస 

భంశము, ఖంిము, జార పాటు, తెలియమి 

ఆసాస్థ్రమ్ముతప్పు అభిప్రాయము. _4 6 కయి 
_-నామ (స్యా ఆకుద్ధష్మత్రమ్యు తప్పులపట్టి, 

కుద్ధపతం్సము. 
తావో 

(0 (డి లాన్ (ఆ) పొరలాడు, దొరలెడుు 

_-పపేచాన (పా) జాకింతలుపెకుడు, చు 
యం ౬ 

కి _ందుమోదగుచున్న, 

కఇెనుసకొనిను వింతలో 

నున్న, బ లోనున్న, ఉఊలాోచయన వాక 

యున్న, వ్యాకు సలముగాను నృత బేః ధ్యాన 

ములోనున్న , ఎటునుతో-చకయున్న, 

ఎ£!డి గల్వ(అ.ఫు) ఖజ్తకోోళము, చర్మకోళను, 

తోలువొడుగ్కు కతి మొ[నాని ఒఅవై 

చుట్టుకొనెడు జసస్న, (0 

ట్లు మెనీకలుపడు, 

చక మ 

పాజిగినత్రోల్యు ఒక విధమైననట్టమైన పడ్డ. 

అాజటె అవని 

ఫి సయంలీవాజ్. (పాం్రీ గ 

బతు కి గలతీ (ఆ. త్రై) ఆకుస్ధము, తప్పు 

పొరపాట్లు హైలిక్యమ్యు పంిభూదము, 

తప్పిదము, శ్రిమ్సు ఆపళ్వింశము, 

(ర య్ హా, క్ర) సేవకులు, బౌనిసల్యు 
నందవాసుల సేవచెయువారు, ఇంధర్వులు, 

నింజిలుం యద్ కా గయ్ నల ఖ్ల (అపు) ధాన్యము 

(అ) కరయమ్ము అమ్మగ ము ఆదాండ్ 

వాడ్రు డబ్బువె ట్టుకొనుడబ్బి,డబ్బుల పెల్తు 

ఎ 
వి 

లో (8 ే ల 
న 

లై గ ఫ్ గిం ౮ 
జలే గల. / ౮ 

స్యాన్తైనః రోతమైన, 

పా) ట్ బాజ్ కా న్ మిడివిలు 

“ెడుం 
అాణవ అంటే 

లేహయ్ = మసీద్ గులేలా - గులేల (పా.ప్టు) 
మటిజాందు గుంచ్తు ఉంద. 

(కలో 

జా 
మహ ్దది' రుత్మం 

తు శు, 
అఅణావే 

శీ 

ఆ నమ్మ్ (అంజు శ్లేళమ్బు దుఃఖమ్ము వ్య్వస 

నము, చిక్క జ్యాకులమ్ముకోకము, సుతా 
పమ్ము కప్టమ్ము పక8నేదన న రాను 

టా చ [ము లక -ఖార్ ఖర్ పా) 
సవోనుభూతి?.ల, ఆనుకోంశపడు, కూడ 

దుఃఖపనుం కనికళక ము వ ట్ 

తంతు! ఆాకి భో (పా) సహానుభూతి, అనుకోంఛమ్సు పరి తాపమ్ము ఆను హాపము, చేరుట = కీచీ రై 

క ఏం ఎ - -జేద -కసీద -దిద(పా) దుఃఖ 



0 (0 శ? యయ్లట్ 

ఫీడిత్సుడైన, బఖిన్నుడైన్స కోకార్త మైన, 

వోకగరిన్తమైన్న దుఃఖికమైన, దుఃఖోపహ 
తమైన, విపన్నుుడైన ఆసన్న కైన, వ్యసన 

వ మెన, న సా! (పా) దుః 

మ్హు దుఃఖోపకమనము, దుఃఖ 

త కష్టము తొలగషించునది, సుఖ 

డామి్య పోయికలుగవేయునది, సొ రాయి. 

(ట్ ది -గుసార్ (పా) రోగ పరా 

మర్శచేయువాడు చాకు , 1 4మె 
అను పదము ₹ ఎడి _సపారీ(పా పదమ్ము యుల జృపార్రీ( పా, 

ర*సిపరామర్శ రోగిజాపచారమ్ము మూడు 

యత్ర !౮యె శ్రద్ అను పదము. _ 

యండి -గీన్ -నాక్ (పొ)భిన్న మై 
శో కొర్తయమెన్న దుఃఖకరమేన, మ. కర 

మెన్స వ్యసనముగల్క దుఃఖితమైన శో 

గ 

నీయ్యయెన. హానికి గనీ (పా) ఖిన్న 

శృ ఫోకార్తతృ వ్యసనమ్ముదుఃఖమ్ము చింత, 
వ్యాకులము, 

) రడి గనమ్మాజ్ (అ, పు్ర)కనుహైచేయువాకు, 

కొండెగాడ్సు చాడీలు చెప్పువాక్కు వార్తి 
రుడు. 

యక) (డ్ నమ్మాజీ (అ, శీ) కొంజేలమారి 

తనమ్ము ఇాడీలువెప్పుట, నింద, దూవణ. 

లిత్ర్త రము, కులుకు వగల్కు విలాసము 

లచైయాదరము, సరసమ్ము ముద్దులు, 

ఆంది గమీ (పా. శ్రీ) మరణము, చావు 
చింక, వ్యసనమ్ము దుఃఖము, నోక్రము, 

అశని 

= (పద్ గనా (ఆపు) 'సంపతక్తు ళా గ్య మ్వు 

= (సడి సనా (ఆఫు) సంగీకము, పాట, పా 
డుట. 

టే (సడి ఇనాయిమ్ (అ) 

కొలషొటువారు;, దోపీడీధనము, దోచిన 
౧౧ ౬ 9 

వస్తువ్టలు. (ఏ. వ షుడ్ యండి) వ్రు క్ ల 

మయ గున్ న (పా.పు) మొద్పు మొన డ, 

ముకుళ ము క్రి౦క్కిరిసిన,దట్ర మెన, మందలి, 

గుంపు సమూహము, జేట్టు సమాజము, 

యు అ (సమస నాం -వటఖ్నా 

-చటక్నా (ఉా "వెద్యువిచ్చుట "లేక పగు 

లుట లది త అమ్జాద్ -దవాన్. (పా) 
మొస్టవంటి ము ధ్రై న నోయగలద్కి ముద్డు 

పగవారు, వెరులు; 
యా 

మూతిగల. 

క తపడ్- యది గుండా. గుండ (ఊఉ) గుండ 

సొయ్య,పోక5,దు ళా శైస్టకు , కుుంహటెనగాడు, 

అజా అావామై 

(మడి గున్గునా (ఊ) సంగువాడ్యుముక్టశ 
మూటలాడువాదు. 

| అటి అజాత 

౮ (నడి గున్గునానా(ఊ )నంగుట,ముక్ట న 
మాటలాడుట, వొణయిగుట, గొణగొణ లా 

డుట్క గునియుట. 

కర ంనేడ్ గుకూదగీ (పా, క్రి) తూ గు 
కూరికిపాటు, నిదం మత్తు. 

గచడ్. గున్న (అపు) ముక్కు_ధ్వని, అనునాసి 

కము, ముక్ఫు_న పలుకబశకునద్ది 

జ్ ననీ (అ) భార్యవంతుడ్కు దంవ్యవంతు 

దన; స్వేక్ళగల; నిశ్చింతగల. 

సీడ్ గనీక్ (అ.ఫ్రు) దోపుడుగాడు, కొల్ల 

కొట్టు వాడు, పాడుచేయు”౯ డు; వెరి? 

మ 

య+రసేడ్. గనీమత్ (అ. శ్రీ )దోపుడు,కొల్ల, 

దోచినసాత్తు. కొల్లకొట్టి "తెచ్చినది, యాూద్ధ్ద 

ముళో గలిచితెచ్చిన, 'కేరకుదొరికినది, తేర 

సొత్తు; లాభమ్ము విశేషము మేలుతరము) 



స. శ్తీ/4 యాస్ 
మంచిది మేలు, పుణ్యము తేర (పుణ్యము 

(ఉఊ) మేలుఅనుకొనుప్క మంబటదనుకొనుట, 

పుణ్యఫలమనుకొనుట, విశేవమనుకొనుట, 

ఇ చేచాలుననుకొనుటు. 

(టి పడే వ్యాన్ (ఆపు) నీళ్లలోమునుగు 

వాడ్సు. నీళ్లలోదిసవాడ్డు బుడక వేయు 

కి! తి నవ్వాసీ[అ్ర్రీ] మునకబుడక్క 

మునకవేయుట్ట నీల్ల్హలోమునుగుట. 

యుద గాన్ (అపు) మొ అ, మొజు విను 

వినువాడుు న్యాయముచేయువాడు, 'సహా 

యుడ్వు ధ్యాన కెలమందు ఆవయవములు 

-వేనగు నొక మోగ సిద్ధి లేక అట్టి స్టితినల 

సిద్ధుడు, భక్తుల రవనామము. 

టు గోర్ (అ. క్రీ) అగాధము, లోతు 

అడుగు పల్లమ్యు అవధానమ్యు లత్మ్యుమ్సు 

సమోితుణు కద్ధ, ఆలోచన యోచన, 

చింతనము, ధ్యానమ్సు విచారణ, పరిశీలన 

శోధనము పరీక్ష; పరాయణకే, తత్పకత-* 

యదా! త ల్ల్ర్రందపర్ దాఖ్త్ (పూ 

సంరతుణముు పోవణమ్యు కజాపచారము, 

సంబాభనము, సమికుణమ్ము పర్యాలోచ 

నము 
టై తా 

శృ డి గోర (పా.ప్పు (ద్రాకమకాయల్సు ఖ 

రూ రకాయలు; పొవురముల౭,కవన్నె. 

ని ణా న్ క్డ చం క్రైం యం గో ద్రి (పా. శ్ర) కంచము, మెం-గా 

జితక్సలేకపపైము, 
్ రగా 

త్ రన గాక్ (అ) ముణక, బుడక నీళ్ల లాలి 

మునుగుట, నిమగ్నత్త్మ వ్యానము చింతన 

ము, ఊూూచన్వ తలకిందుగా పడుట, గాలి 

పటముతల[కిందు గాపడుటమూార్చ, సొమ్ము 

ల త్ గ్ా (ఆ,ఫ్రు)ు ముణక, బుడక్క ముఖ 

గట మి ౨ త్ -ఖోర్ (పా) నీళ్ల 
లో ముణక-పేయువాడ్సు బుడకోడి, నీటి 

"కొక; స్టైవి.ష్టపము, (పం ఉాదేనా 

(జ) ముంచుట్టముంచియెత్తుట; మోసము 

వేయుట. 66,65 వడ -ఖానా (ఊఉ) 

ముణుగుట మోసపోవుట, (భ్రమపడుట, 

పొరపాటుపడుట. ట్రై [4 ఒడి -మా 

రిమ్మ (ఊ,) ముణకవేయుట- 

అడ సౌగా(పాంపు) నోల్కు నొల్లు నల్లంకు, 
అల్లరి కల్లోలము,కలకలమ్యు సంవమోళము, 

దొమ్మిి గుంపు, మూక, గంద్రనోళభము. 

తో (ది క్రర గాగాయి (పా అల్లం చేయా 

వాడ్డు మూఢ్గుడ్సు కల్లరి, వదరుబోతు; 

ఒక పక. 

యది నో (పా.పు) మండూకము, కప్పం 

ల్ న్ (పాొ,పు) సమూహము, సమా 

జము, జేబ్బు మూక గుంపు,పిండ్కుమంద, 

=2పవి, కము. (త్చుముఖ్యబల ము, రాజాండు 

నేను మూలబలమ్యు గు హూ, కందరము 

బొరియ, లోతు. (ఆ) కామినీభూకము 

భూతముకొరపిడయ్యాము ట్తర్లు 6 

_బియావాన్ (పావు) వనదేవత అడవి 

దయ్యము- డలం -ేా (పా) 

తండోపతండముల్సు మ:దలకు మందలు, 

గుంపులుకుంప్ర బంగా. 

తోలబుపొదిసిన బుట్టి "లేక డచ్చి, చిస్వ్న 

చై డబ్బుల పెళ్టై, అంగడి వారుడబ్బులు 
€౨? వ్ 

వేసికొను లిచ్చి, లిబ్బి పెట్టియ) గుండు ,వడి 

"బైర్ర శాం 



పో 
వాణవె 

టావో గన్ చీ,ఉ. ప్ర్ర్రబాకియ,లోయి 
శ లం క్ష 

యు ర్నద్ సియాస్. (అ. క్రి, మొక్కు మొక 

(| 
అరటి ట్ (అపు పరోక్షక,లేకపోవుట; 

అద్బళ్యత. నోపనమ్ము డాపరికము,నురుగు, 

చాటు గుష్తత్స రహస్యను, గూణ్లము, 

మర్మము ,13ల్తాలుడ -వాం (పా) 
మూడు వను శ ౮ (6 

యత్వ్యుడ బఠ్ (అం వీ) పరోక్షము, వెనుక. 

సో యస్యా మేంఉ) పరోత్తమందు. 

“పొంగుమువాటున, "వెనుక. 

యున్యుడ సబత్ (అ.(క్ర్ర్ర)ి నింద దూపః, 
ఇాడ్సీ కొంటెము. 

లీ 

క! 

"జె విక మొన 
ళన ఛా 

ఫి 

కి చైర్ (అ) ఇతరమైన అన్యమైన్న పర 
మైన, వేనైన్మ ప్రత్యేకమైన, భిన్న మైన. 
విరుద్ధ్యమెన, వ్యత్యాసమైను కక్క తప్పు, 

వినా, పగాయి్మి మరియొక ఇంకొక, 50 

దవ్శ చెడు, అయోగ్యయమెన (ఫుుపరాయి 

వాడు, ఆగంఠకుకు అన్యుడ్సు సంబంధము 

పగవాడ్సు వ్యతిే కార్థకమైన ఊపసర్టము. 

చ్ల! సస “ఆబాద్ (పా) జనవాసము 

"కానీ బీ్ెన, ధా. సేవ్యము 

కాని సత (ము లో _హాజిర్ (అ) పరో 

త్నుమెన్మి సమకుమందులేని, ేన్ని ర్రాని, 

కో శే ఏట వాజిరీ (ఆ) పరోత్మత్క 

లేక టట రామి "లేమి. శయిమపి డ్ 

=వ.ఖ్ స్ (ఆ) అన్యుడ్యుఇతరు కు, పరాయి 

వారు, యసరాుత రుద -ముస్తచ₹ మల్ 

(ఆ) వాడని, కొర్పత్త, వాడుకలో లేసి, 

మైన, వ్యవహాకములో లేని. సడ 

పరళి -వుట౬మూబట్ (అ) అనాధా 

రణయమెన, సప్రూర్వమెన, వాడుక కాని, 

పాంప్రుచాయవిరుద్ధయు. లల బ్యా -ము 

అయ్య న్ (అ) ఆనిక్టష్టమైన, అనిశ్చిత మెన, 

నియమితముకానిం వ్ _ముక్రన రతి సడి _ముక్షన్న 
త్ (ఆఅ) ఆసంవూర్జ్యమైన న్య్యూనమెన 

వూరక్తికాన్సి లోప ముగల. గ్రామా వ్ 

_ముమ్కిన్ (అ) అసాధ్యము ఆళక్ష్యమ్సు 

తరము"ాని్ని టు సత్తలడి -మునాసిళ్ 

(ఆ) అయుక్ష్తయమెన, అయోగ్యమైన్న అను 

చితమైన్స లేనని, అనగ్హ్లమైన్క అసంత 

యైనం అతా | ఏటి -నాజిబ్ (అ) 

ఆక్వమమైన్న అయోగ్యమైన్న అనుచిత 
మెన్త తప్పైన, తగని, కూడని, యుక్తము 
"కాని, ఆక )మఖిన్నా ౦౪ము* 

జీ వే లీ చ సో యి డ్ రత్ (అ మై ఈర్ష న్ధాఅసూయి, 

స్పర్ధ టైరము?; ఓర్వలేమి, స్పర్ణనీయతి; 
ని [ స్ట్ సెగ; బిడియము,మానమ్ము స్వాఖఫిమానము, 

పరాయితినమ్ము అభిభూనమ్పు "వేరుబందము- 
లే ఫ్ 4 ద్ని 

చత తమి సి _ఎవముంద్ (పా) సిస్దనల్క 

అబే జో అఫ్ మానవంతు డు లజ్ఞాళ్ళువెన, బిడియము 

గల, మానముగల, యడ ఠు బే-(పూ 

సిష్టుమాలిన, మానహీనుడు, అభిమానగ్రపి 
తుడు, 

తవ వైజ్. (అపు) ఆగిహము,. [కోధము 
ప9కోపము, ఆవేశము. 

అశ 

వః గ గా 

స వి యూర్ (ఆఅ) అత్రి ఈన్ష్యాళువు, 

ఒర్వ లేనివాడు , అభిమానవంతుడు మహా 

ఫునబుద్దిగ ల వాడు ఈశ్వరుడు 



ను! వావ 

అవ పా ఫా (ఆం్రీ) అది ఆరయదూ వా 
జకూలలాగ్ నివ యావా యకషాము అో 

జ ల 
క ష్ ఆ ల ప్ అద్ అస ఇ ఆవు సంక్షుకు సంళజఆముం 

[తగ్ 

న్ 

ఆరంళకుడుం 
అనో త్రీ 

అ [ఈ చా వె యుత ఫాతివా (ఆం త్య్రై). పాొళంటము 
ఆడి, మొదలు, జావో-చాతము్యు కురెను 

ఘ్ర్ 

వెరిపేరుమూద కునాను వదివించుట, సమా 

థి మొ! వానిలో వె వేద్యమువ దివించ న్య 

నువ్వులు నీళ్లు విడుచుట, నిరాశ జెందుట, 

ఆళవదలుకొనుక* నా గమ (6- ఖర్ (ఆ) 
షు మా ఆ 

లి" 

హా ఫాజిర్ (అపు) పొపిషి దుూూయకు, 

ముండలమ కార్త, 

లత ఫాహిక్(ఆ) ఆ తిదుష్ట మైన, 

 బూతులమార్స్ పరమ దుర్థాృమైన, బండు 

మాటలాడు, సిగ్టుమాలిన్న అమితమైన 

దొడ్డ. పెద్ద, బివండమైన. 

అమమ తీ ఫాహీపు (అ క్క) పరమదుర్యాసు 

వలని రంకులాడ్స్ లె, త్ త్తు. 

అది 6 ఫాఖ్క (ఆ. క్రీ ట్రీల)గువ్వ, బెల్లగువ్వు 

న్ర్గా 61316 -ఉఊడానా 

చుట 

వాలీ క్త జ 

గే దా క్ ళా 

శతి అ పాబభ్ కయి 1కాం మా) ఫఘూమి9 
ఆక్ $ 

వాము, 

వాలీ లాావీ 

జ్జ స్త 
శే్రవ్యమై ల జఆమూల్య 

“మెక, 'ఛేంలుతరమెన ,ఘనమెనం" పఫేమా- 
దాం మెలా 

వ అఫఖీమూనప డెడ్రు* ర్వపడం, జెంళాల 
6 

ల వాడు 
మారి, ప్టైలగొర్చి ఎచ్పులుగొట్టు 

త్తు మ్ జ! జక్క జ - 

కమి ట్ర సాబఖిర (ఆ) సలస్థ్హయమెన, అమూల్య 

మెస్త మేలుతత మైనం 
ఇ లె 

ఫ్ర) ఎ ఫావజీపార్ (పా) విపపరిహాిక 

కహ షై పవుహోరి, | వ. 

యాతే ల (పా్త్రీ 
స్తుడ్క, పారసీక బాప 'పార్రసీక జేశసం! 

ల! తా త దాం గ క్ర 

హ్. పవ, 

దు (్ర్ ఫారన్ ఆ) విశాాంతిగల, తీరికనల్క 

విముక్షమైన, వికుదలగల్భ. పనిఅీన్సి పని 

చనల యగేచ్చ 

"గానుష్మా? 

హొయిశానుస్న ౮ 6! డ్రై 6ంక్రి 6 
క (35 + -ఊల్ బాల్ -హిల్ (అ)యలే 

'సంతోపను-గానున్న, స్వస్థ 

ప. షా సన 

వో ల 

(అంగు స్రీ) ) నిశ్చింత వోయి. సమ్మద్ధి న్ 

యొ “ఖతీ (ఆ. శ్రీ) విడుదల పత్రము 

తీచహమూావ పతేళు, వెలు-చిట్సి పచవరావన్నన 
ఉన. 

తీరిన, "స్వతంత్ర మైన స్వే 
టి 

యమెన, స ,౨ధములేని, వస
న 

వమెన 
క ల్సి 



శిఖ హం గ్ా 4|| స్త 

పత్ర్ఫము, వివాషావ్నేడ పతమ్సు. విడుపు హాజీరతు మహమ్మదు యొక్క_ కూతురు 
కాకితము హాజేరతుఆలీ-గారిఫార్యం 

త్ర ఉ ఫారూక్ (అ) పి త్యేకంచెకు, | [2 € ఫాఇల్ (అపు) కర్తృ చేయువాడు 
'భదపరజెడు, "భేదము "తెలియజేయు ఒక 
విసుపరిహారకౌపధమ్సు బంగోరును వెండిని 

వేరు జేయు నొక(దావక నూ, రెండవఖలీఫా 

యొక్క భికుద్దుపిరికివాడు, (సంతానము, 
అణాట్ి అట అనే అనె 

యోఫ్ర) 4 ఫా రూకీ (అ) ₹ండవ ఖలీఫా 

కము ఈ ఎలి ఫాసిద్-ఘఫాసీద (అ)అభాస 
'మైపు దుష్ట్రమెన, భిష్టయొ స చెడ్డ; అశుద్ధ 

మెన, పోకిరి, జగడాలమార్తి క్లలవాసొండిి 

శెడనొట్టు, దోంవామైన, 6 ఏ 
నగా జే కర్నా (ఊఉ) వడ గొట్టుట్ట్క చెరచుట, 

అ. అటి 

గు ఈ ఫాసిక్ (ఆఅ) పాపి దురాఇార 
ముండలమా రి. 

క 

(6 ఊ ఫామ్ (పా) ప్రసిద్ధమైన; పకట 
మైన (ప్రచురమయిన్న బట్టబయ్యృలైన, స్పష్ట 
మైన, తేట కెల్లమైన. 

ఆతి త ఫాసిల్ (ఆ) వేరుచేసెడ్కు -వేరుపర 
చెష్క ఎడముచేయునట్టి, 

గలి 6 ఫాసిల (ఆపు) అంతరము, దూరము, 
ఎడము, వ్యవధి అవకాశము. 

లి తీ ఫాజిల్ (అ) అధికమైన అతిశయ 
మెగ, ఎక్కువైన, హెవై చన? పండితు 
తెన్ను ఉదారిమయైను ప౦9వీణతగ ల, విద్యా 

వంతు-డైన ,పండితుడు +ప్రవీణుడు; ఎక్టు వ, 
మిగుల్కు హెచ్చు, అధికము.]ను! యాత 

-ఎిలఅజల్స్ (అ) మహాపండితుడు. 

గాద 6 ఫాతిమ (అ. క్రీ) పిల్లలకుపొలివ్వని 
శ్రీం పిల్లలను పాలువిడిపించు యాడుది, 

“కారకుకు,క ల్పించువాడు. యమమ [వళ 
అం 2 60 

-ఎిపహాక్ కీ (ఆ) ఈశ్వరుడు. (కక సం! 

జీ వాళ (అ) చే సెడ్కు చేయునట్టి 

ర ట్ర్ ఫా క(ఆ, వీ) చాణపుగంటుం 

౧ 6 ఫా క(అ.పు) పేదరికము, రకత, దరి 
దక్కు అక్కర, గతిలేమి, ఉపవాసము, 

పస్తు, లంసఘ్థునమ్ము నరావారమా వ్ 

నగా (1) ప్ _జీద వ గా 

మానొ -టూటా '(ఉ) గతిమాలిస్త తిండికి 

లేని, నిరపేదరైన్న ట్ గవ త -కవ్ 
(పా ఉఊపవాస్కీ లంకణమువేయువాడు, 

పస్తుపడువాడ్డు తిండికి లేనివాడు. గీ ప్ 

ఆమ్ షీ (పా, క్రై) ఉపవాసము, 

పస్తు, నిరాహారముయ్రంయితి ౧వ 4 -మస్స్ 
(పొదరిదం) ములోనుండియు మదించియు 

నట్టుండుు దరిద్శంములోనుండియు. సంతో 

ప.ముకలిగియుండు (౧4 కే ఫాకోం 
మర్చ్నా (ఉ) ఉపవాసములజేతచచ్చుట, 
పస్తుపడిచచ్చుట, 

౮ ఫాల్ (అ. శ్రీ) కకునము, సగినము, 

పిశ్న- (౮6.0 ల్ర-య్యస్లం6 

- లేఖా -ఖోలా -నికాల్వా (ఉ) (పళ్ళ 
చూచుట లేక ఇెప్పుట 6 - గో 

(పా పిశ్న చెప్పువాడు, 'సగినము వెప్పు 
వాడు, ఎరుక ఇెప్పువాడు. (స్వ) 
లేనా (ఊఉ) సగినముచూచుట, ౮కే 
అంట -నామ (పా) (పశ్నపుస్తకము, 

ఎట 6 ఫాల్తూ (ఊ) ఎక్కువైన, మిగిలిన, 
“"హాై ఏనం అధిక మైన ఆఅనొవ ళ్యక మైన, 



| గ్ర శ78 
క లం. 

అణ 

నీ య 6 ఫాలిజ్ (అప) పక్ష వాయువు. 
చు గ్ న్ా త ల తలు జ తా 

ఛో (్ట్ జాల కు త) పతమవాతము 

కో ఊక 
వ్యా! 

7 అది ఎమి న 
ఈ జా మ 

ఫస అపఫాలేజ్ (వా, శ్ర) తోట.,పాలము. 

దోసపంక్ల్షతోట లే పవతోబం 

చ న్ శ అడ్డు స నా 

౭6 ఖామ్ మో క్ర, వము, వన్నె, కాధాల రేం 

వోన్ ఊటువంకటిది ఒకచానివటెకునా నెం 

వాన్లా ౮! జ 

వె అప్స్ ఫలము, ఉజపసమోఘము, (ప౩మో 

వు ఇ అద వె అద బ్న న చై న మ్సు లభి” వా గుణము, షు సప ము, 

పంఊమోజనకారిమమైన 
డూ 1 

ఫలకారిమయైన. గుణ కారిరమెన్న 

త నా క స ఫాయిజ్. (అ) కృ తాద్ధమైన. జయము 

పాంచెదు, సాఫల్యమెన, “నెరవేరక ఈచే 
[|] యొ ॥! 

లు న, వేరన, ఆందినం 
అాణానేలీ 

(ఏ6 ఫాయెక్ (అ) ఉత్తమమైన, ఉన్నత 
నం చలన యు 

న శధప్యమైన్కే మేలుతర మైన ఉత్కు 

శ వటళా 

వే 
మెక్ ఈ 

ఉనాన 

టీ పతాన్ (అ) చోూమెపంు పోకిరి 
(టో శా +ంపా 3 

కంకటూలమాకిం 
2 త్ర 

పళ క్వా, లో వఎతీఫత్ కూ (౨. శై) తెచచుట, జయమ్ము 

సలుప్తు ఆశాసనన చిక్నావుకు (0 
య 

“సమతు తలకు న తే జెన్ వా తార 
(సా కలగప్థ్రచుట్టు ఒక విధము, ఒకవిపై 

అన గండం! ఇ నను మళ ్ు బ్ఖ మెం దండి 
మైన ఆకు రం మా కవన న గుసలు 

నాఖథము, ల బయ్ -మంద్ (హో జయా 
₹ 

 చఈాజ్లార్థ్య జే ఆత అాజాజ్రాంంర్థై. వాసు జయముపూంద౬ికవాడ్వుు 

సరచిహ్నాము ( /0, తలకట్టు 
ఖ్ సనా 0 ల 

య్! ఆత ప్రాక్ (పాంపు) గుజ్రన్నుపెకావ 

ఈ భళి ర చీ 

నఖ. ॥! 

మరలుబాటు, శవము 316 కు 
వె ్ర 

గ రో ళో ద్ర తశులాటమ్యుఒకపుప్పుము. ఒకపరి 

శో ఇత శి 

పశీపల్ల పా! గాత్- అంచోజ్ ఆకుహా 
నం ఫం యద 

(పా) కలజాకాకి, జగజొలమారి, జ 

నొండి తంటాలమాద కలవకాముకలుాజీ ప రో లాట ర్క 3ళుర్ ముక లచ చ2దరుం 

అతా 

అ ఈళళ 
వాడు. 0 బయ- జా సా )కలహాకానకుడు 
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ఇత ఫే ఛీ -అండాము (పా) బలిసిన 

ల్ అడు స్థూల కాయుడ ఈపాల * 

నా ట్ ఫర్ తూత్ (పా) మిక్కిలిముసలి 

యైన ఆత్రిచ వృద్దైనః ౨ జాం సృముపుట్టిన పనికి 

ఖై క | 
(అ. శై) చీరిక,పగుల్పు ఛనమ్ము 

అలీ 

శ (యశ్ ఫర్ జమ్ (పా.పు) అంతెము,తుద, 

కడ, అంతు, సమాష్కి, ముగింపు, అవసా 

సమ్ము లాళ్ళము, 

[లో ఫర్క్ (అ. న్ర్రై) సంతోవము ఆనం 

దము, డా్తాస సము, వినోదము 

ఆహావము, 
కా అణంో 

యమెత్ ఫుత్ (అ, శ్రి) సంతోపమ్ము 

ఆనందము, ఉల్లాసము,వినోదము, వేడుక. 

తి తయ ఆనందవడ ర్ 1! యమషితీ-అఫ్ జా(సా) ౦దవగ్ధక 

మెన, మనోరంజకమైన్మ ఉఊల్లాసర మైన, 

ర్య "వేడుక ల! 

వ ఠా 2 న్ 

"మెనం 

బ్ో ఫజ్టుఖ్ (పా) శంష్ల మొన శుళకర మైవ 

అద్బ్భప్రవంత మైన సఛావహాయైన, ఆంద 
జ యె 

-మెవన ముఖ్లునముసాల 
యా 

ఒకపక్షి ఒంటరియైన, ఒక_టిచైన, మై 

పొర 9 ర్త -బా చాతిల్ (పా)పాళ 

ఫురాణమ్ము పనికిమాలినది. య 
=బపహర్ (పా ఒకశ్చ్కు జకమనుషుర స, 

ఏళ ఫర్తా(,పొ నేఫుయింంయేడా!ం ఛి వో ఫర్వా తతేడా!ఏ చ 
_మయొ,కయావమత్. ( పొ )ళ్చవరుతానదినము, 

యుగాంతరము, 

జ్ నే 
న! 

ఫర్ దౌస్(అ.ఫు) ఉద్యానవనము 

తోట స్వద్ద్తము, _వెకు థము, 
అణానె! 

ఫ్ ఫ్ కీ (పాం.పు) పావానాహు రా కుక ఫర్ దౌస. 1 ప్ర "నా 

నా్పిసిన ఒకానొక పారసీ కవియొక్కం 
ల . 

రా 

ర! 3 క్ ఫర్ పానీ (సా, శ్ర )జ్ఞానము, 
బుద్ధి 'జెలివి విద్య, పాండిత్య ్సు _కష్థత, 

గుణమ్ము. విశేషము సామద్ధ్యమృు, అధి 

కారము ఆధిక్యత; 

త్ర) పట్టి, వర్టను, 

మేలుతరన్సు 

లే 
గల, "తెలివిగల, విచేక ముగ్ల్రః 

ఛ్ ఫర్ జాన (పా) జ్ఞానముగల్య బుడ్ధి 



పప్ప భీ తరిచి యో 
మ్ తే ఫర్ జీన్ ద్ (పాపు(తుడు,కొడుకు, 

సంతానముం బీపేంన్య్రా చీ - 

అర్జ్మంద్ (పొ సుపుతు)డు, యోగ్య 

మెనకొడుక్ను ః 

(౯ మీ ఫర్ జింది(పా. శ్రీ) పుత్రత్వమ్ము 

పుత్తతం (స్వం బద్దం త్పే్ “మేం 
లేనా (ఊఉ) దత్తుగొనుట్ట్స పెంచుకొనుక్కు 

ఇల్లి టముంచుకొనుట* 
అవి ఎని జాలి ది 

* జై ఖై పళ జ 

చదరంగములోని మంతి9. 

లో రతీ ఫరన్ (ఆఫు) అశ్వము గుజ్జము, వద 

రంగములోనిగుజ్జ మును= 

కచ [యుత ఫికిస్తాద (పాంప్పు పంపబడిన, 
దూత, వార్సెకుడు, 

ఛీ ఫర్ సఖీ (పా.పు) మాడుంకము 

అకు త్ ఫర్ సంగ్ (పాంపు) కోంళమ్ము 

యోంజనముం 

కచ్వలా కీ ఫర్ నూద (పా) జీర్ణమైన చెడిన, 

మిక్కి-లిన్న దైన అరిగిన మిక్కిలి పాంత 

బడిన, పనికిమాలినం 

దభ ఫర్ సే (ఊ) బుజ్జన్న వడిగా. 

ల్ ఖ్ ఫర్డ్ (అ,ప్తుపరువు,ఆస్తరణమ్ముుపరయే 

నది భవామి, నేల్మ "పేదునుబేసిన నేల, 

నట్టిల్లు: రాళ్లు -వెం॥1సపవీ పరబచియున్నాి నేల. 

స్ యే ల్ శో -కర్నా (ఉాపరచుట,పరుప్టు 

"మనవి పరుచుకు, రాళ్లు -మొ॥నవిపరచి 

చదును వేయుటు పడగొట్టుటం 

అం కు వో ఫరివ్వగాన్ (పామాడు (పవ 

గయ్ శే ఖీ 

అయ తీ ఫరిప్త (పా.ప్పు దూత; వార్తికుడు 

దేవదూత దేవతా టయిం భో -సిఫత్ 
(పా వవితు9డైన్స ధర్య్మపరాయణు డైన, 

యోగ్యుడైన ,సజ్జనుడ్యు దివ్య స ఇ భెవమాుగలం 

సీ త్ ఫర్ షీ (అ..క్ర్రీ) వెడలుపాటిఅడుగు 

నల గుర్తుడ్కి పకపు సంగృషరుపుకొరకక్తై న, 

యంరి వో ఫర్ సత్ (అంశ్ర్ర్రీ వండు,కడప, 

లేప? సమయము,సంధ్ధి తరణము,ఒడుఫు, 

వాతటమ్బు విమోచనము, పిడుదల్క "సెలవు 

తీరిక తీరుబాట్టు తీరుబడ్కి వ్యవధ్శి అవ 

"కాళ్ళమ్ము వికా౦ంత్కి "నెమ్మతి, నిమ్ముళము, 

ఉపశమనము, 

౮ త ఫర్జ్ (ఆపు) నిర్ణయము,నిర్ధారణ, 

విచారము, ధర్మము, విధి, నికెంూగము, 

నియమముః బాధ్యక్క విహితము, కర్త 
వ్యము, ఆధికారము,_డాత్త రవాదమ్యుచచ్చిన 

వానియాస్టిని శాస్త్తాకుముగాపంచి పెట్టుట, 

శ్రావనః మనిఃకల్పన, ఈఊప్కా అనుకొనినద్చి 

అనుమానము, వట్టికలంప్కు కల్చన్న మనో 

రధము, మనసృష్టి. మం. -కర్నా 

(ఊఉ ఊహించుకొనుట్క భావించుకొనుక్రు, 

అనుకొనుట ఒప్ప్వుకొనుట. 

హా ఛో ఫర్ జీన్ (ఆ) ఊవాగ్శా ఫెవనగ్గా 

ఆనుకొందమ్చు ఊహింకతము,ఒప్పుకొందము 

విఫెగాం 

యో ఫర్ జీ (ఆ) కర్వవ్యయెన్మ విధి గా 

నున్న విహితమైన, ఊహింపబడిన, అను 

కొనబడిస్మ కల్పితమైన, మిధ్యమైన;మనః 

కల్పితమైన ఫావితమైన్న మనః౭సృష్టియైన, 

కృత్తిమమైన్మ వజ్రితలంచైన, ఊరికమైన 

'కార్థ మైన నిజముకాని. 



వ్ న్స తీరని గ ఖీ 

లమ్ము సమృద్దిః విశేషము, మ (లా కాసకుడు, ఆధికారి, పొల 

జ నీ, న దు , 
ఆక వ (అ ఈమ? కు. కొమ్మ ధవ (పూ అధికారము పభుక్వను దొరతనము, 

'సంబవహాము, స 

ఇంట్ 

మృత ఫర్త్ (ఆ) ఆధిక్యక్సూ విస్తారక్మూవుష్ష 

వ వ్ధ్ర త 
ఆంజ క ఫిర్ శ్చ్రాన్. (ఆ, ట్రా "మొ'ససలి,;మవ 

రమ్యు కూ9రుడ్కు పరాపకారి, ఉపదవ 

'కారుడ్కు గర్విష్టి ఈజిప్టుడేశపు ఒక౦ెజు 
జ్ ఎ వ టినా 

పేమ, బ్యటకు రో 
మాన్. (పా) ఉత్తనీలుగుబోతు. 

టవ ్యీ లీక్ ఫర్ కుల్ (పా) దూదివేసి 
కుట్షిన -వొశ్రాయిదూదికుబుసన్సు బొంత 

రం ా గి 

పవ్చేడము, 

ళీ జే ఫర్ ఫర్ (స్ఫావిరవిర్మ చెరచెర కర 

కర, వడిగా త్వరగాః ధారాళముగాః 

తావో ఇ నా ం 
్వ్ (త ఫ శా్యానా (ఊఉ) ఆజ్ఞాసించుట,ఉాత్తే 

రువుచేయుట, విధించుట్క నియమించుట, 

"సెలవిచ్చుట.: చెప్పుట 

(లు [4 ఫగ్మాయివ్ (పాం న) ఆజ్ఞ 

ఉత్తరువు, నియోళము,అగత్యచమ్యుఅ న్ు 

కోరిక, ఆడుగుట్ట వెస్పుటం 

య్ ఛీ ఫ్రర్మాయిషీ (పా) ఉత్తరువు 

శేసిన్న చెప్పిన్న చెప్పిచేయించిన అడిగిన 

కోరిన్న శేంస్ట్రమెన్క మేలుతరమెనం 

అకు తే ఫరంగ్ (పా.పు] ' పిరంగిటేశము, 
ఐరోపాఖండము, పిరంగివాడుు జాతి 

దేశము, జాతిగారు, దొర* ఒ (యుడు 3 

-ఇస్తాన్ (పా) పిఠరంగిచేశము, సీమ. 

టో ఛో ఫకంగీ (ప్రాజాతి గాడ్సు పిరంగి 

వాడు, దొర. 

తావి ద్ర 

శోసర్ క్ (అ,ఫు) వియోగక్సు ఎడబాటు, 

దూరము అంతరము వ్యత్యాసము, "భేదమ్ము 

"వేరు, వేరుబందమ్యు తల్క తలవెండ్రుకల 

పాపట లోపము, 

యిత్సశ ఫ్రరొకత్. (ఆ. శ్రీ). వియోగమా, స 
ఎడబాట్సు వేరగుట్క విరహము, తో ణే ఫుర్నీ ( పాత్ర) పాలతో జేసిన 

బియ్యపుసంకట్కి బియ్యపుపిండితో జేసిన 
యో ఫిర్ క (అపు) కులము తెగ జాతి, పకన 

వంశము వర్షమ్సు గణమ్యు సంఘ్ధుము,సమా స 
జమ్ము బేట్టు. క్ ఛే ఫరో (పా క్రింద్క అడుగున, తక్ట్రువ, 

అణగి, నీదము.[ న్ ఖీ -కర్నా (తా 

అణచివేయుట, లొంగదీయుట, శమింప 

కేయుట,శాంతిచేయుట, నెమ్మదిపరచుట, 

వల్లార్చుట. మూ భో _పాంగ్నా (ఊఉ) 

పతి ఛీ ఫర్మాన్ (పా,పు) రాజాజ్ఞ్రకాస 

నమ్భు ఉత్తరువు అజ్ఞ, అౌజకాసన ప్రక 

టనము, అధికారపతం9మ్ము నియోగము. 

్ ఏం న్ -బన్రైర్. (పౌఆజ్ఞా 

కౌరి, అజ్ఞానువర్సి; విధేయుడు, లోపడిన 

వాదు,'సేవకుడు, బంటు,కింకరుడ్రువశవరి_. 

యప అం ాజోీ (పా 
అజ్జునువర్తనేమ్యు విర్ధేయత్క వశవర్తనమ్ము 

ఆఅంగుకు, లాంగుట, చల్లారుళటు శాంతి 

నొందుటృ శమించుటం 

కా ఫే ఫరోకన్ (పూ) విభేయుడ్కు అధీ 

నుడు, దినుడ్రు, వినయముగల, అణకువగలం 



యో 

రల ర్ కవోళి (సా ర్తి 

యేల తనీ ( మై 

వినయము; దనత్త ఆఖకువ. 

(గై 

యమ క్ ఛో ఫరోఖ్ త్ (పాం శ్రీ)విక్రయమ్ము 

అమ్మకము అమ్ముట. 

యమ్ ఛే ఫిరోజ్ త (పా) పజ్వలించిక- 

మండేన, "కాలిన, (పకాశించెడు, వెలి గడు 

అమ్మిన 

త్వ తి ఫరోట్ (పా) క్రింద్కృఅడుగున (ఫు) 
దిగుడు, నిలుకడ, ఉనిక్సి నివేళమ్హు వా 

సము+ క ఈం, శే - గాహూ (పాఃపు 

దిగుచోటు, బస్త నివేశమ్యు నివాసము- 

టే 4 న ళ్ ఛి కళ న ణ్ న్ు 

ల్ో ఏర్ ఖై పొ క్ర ఏక9యికు శ 

అమ్ము నాడు, (సనమాసములలో, 

క చయ ఛీ ఫరోషింద (పా,ఫు) వికియి 

కుడు అమ్మువాడు. 

దో ఫకోఒ (అపు) కాఖల్హు కొమ్ము 

ధర్మసంటేహములు. (ఏ, వ ఇ. 

డు ో  ఫకోగ్. (పొపు) (ప్రకాశము,కెంత్కి 

ప్రభ “తేజస్సు. 

౮ ంపయ్ర చీ ఫదోకవ్ పోనా (ఊఉ) 

దిసట, బసవేయుకు ఉండుట, 

యాలి 1 సం ఛీ ఫరోగుజావ్న్ (పా. త్రై/ 

మర చివిడిచిపెట్టుట,లోపమ్ము పొరపాటు 

మరప్పు కప్పు ఉపేమ, చూచి చూడన 

ట్లుండుట్క మన్నింపుః పోనిచ్చు, కుమా 

సఖ్య అలక్మ్యుమ్సు ఏమారికం 

ఆపే ట్వ భీ ఫరోమాందగీ (పాకీ) 
దైన్యము, దీనత్వము, నిరుపాయత, దౌర్చ 
ల్యమ్సు వేతశామ్మి పేదరికము. రిక్షత; 

నీదరికము, 

ఉ్వర్రిక్త 
ననన ననన నడకలతో కాలాన లనోలనడానాలనానావనననోనానా 

గయ చీ 

) విళాయకత్సు | కీల, ఛే ఫహోమాంద (పా) దీనుడైనః 

-టెర్యమునొందిన్న లొంగిన్స. వేసరిన్మ్న అల 

వ్న్సు డస్సివ, సొలసిక, పివదశ్రలో నున్న, 

నట ప్ప్రీ ఫరోమాయ (పె)నీ వమైన,అల్ప 
మైస తున్చుమైన, పనికిమూలీన్క రిక్తుడైన, 

దరిదు)డైన్మ షినమెన, 

ఎ (ఏ ఛీ ఫర్విడ్ (పాప) కాసెనాడు' 

ఫీరన్యొక్ళ_ వలపుకాడు, 

అక గ ఖే ఫర్ వాంగ్ (పాం శ్రీ) బో థః 

బుద్ది తెలీవి:వివేకమ్వు కోశము,నిఘుంటువు= 

ఎ ట్రం ఫర్యాక్ (పాం్ర్రీ) ఆక్రిందనమ, 
ఆంళలార్చుు కోదనము, ఆల్లరె, అఆరపు, 

-మొజ వెప్పుకొనుటు, వ్యాజ్యెమ్కు అ శ్ 

యోగము, (జ్రుఏట్ల తీ -రస్ (పా 
న్యాయముచేయంవాడ్డు -మొరవినువాడు, 

ఆంత కతా సీ (పా) వొన్టి య 

తీమ్ప, మొజపినుట్క న్యాయముచేయుట- 

కొనువాడు.వాద్ది, వ్యా జము వేసినవాడు. 
లట 

యబ ఫలబ్ (పాప) మోసమ్ముటక్కు, 

వంచస్త జలము, మాయ్య జిత్త, 
వానో శ్ 

క ఎప్వాల్లు సీ ఫశలేబింద (పాపు)ు మోసము 

ఇకేయు వాడు, మోసగాడు, వందకుడు, 
అవానీలో 

కే ఛే ఫశేవీ(పాా మోసగాడు, టక్కెర్వి 

చం చరకుడు 

ఏ జే ఫరీట్' (అవు) మణి, (కేస్ట్ర్వమ్యు అద్వి 

తీయము= 
వానలో అణ అనేదే , 

ఎస్లీ కీ ఫేఫ్క (పాయో నపోయిన 

మోహితమైను వలచి న, మోహొించిన, 

మరకులుకొనిన, 



(జనో 
త్రో ఫరీక్ (ఆఫు) కులము, తెగవేవై నది, 

సముదాయము, వగ్రమ్యుకత్సీ పకుమ్యుతర 

నత్తి ఫభాగమ్యుపొ వీకుడు, పతృముచాడు , 

వ్యాజ్యె గాడు,కమీదారుడు-్ట క్ | ౮ తే 

_వృెఅవ్వల్ (పొ చాదిం యో గ్ర | ఫే 

-వ్పెసానీ (పొ) ప్వితిపత్సీ పితివాది. 

ఆసీో ఫరీకైన్ (అ) ఉభయ పక్షృమల 

ఇార్తు ఊభయకకులవారు, 

ఏ ఓకీ ఫసాట్ (అ.ఫపు) ద్ొష్ట్యము, వెకుగు, 
చెరుపు; వెడుట్కకలక ,అల్లరి, 'సంమోళము, 
దొమ్మి జేగడమ్సు తంటాలు, కలహము; 

పోరు, తిరుగపాటు, పోకిరితనమ్ము దుర్మా 
గ్దమ్ము కుచేస్ట, దో౦హాము. 

జక ఏ ఓక్ ఫపాదీ (అ) దుష్షాాతుంట 6 
కుబేష్టుడెన,క లహకౌరక సైన,జేగడనొండి, 
పోకిరి, దుష్టడెన కుటిచేయు. 

లే యీ ఫపాన (పౌ,పు) కథ కల్పికకథ, 
గాధకట్టుక థ,సుద్ది,దరితము, వృత్తాంతము, 

ఫన్ఖ్ (అ.పు) భంగము, తికుగుదల, 
మళ్లుదల, తప్పుకు ఉాల్లంఘునమ్ము ఖండ 
నము; ఆఅతికరిమణము, అశిపాాయము, 
తప్పుట కొట్టివేయుట్స తీసి-వేయుట. 

టో ఫిన్ (అపు) భొంశము, భ్రస్టృత్క 
దుర్మాజ్ణ మ్కు పాపము, వ్యభిచారమ్ను 

ల (యక్ ఫునూ న్ (పా.ఫు) మంత్రము, 
కూూన్యము, చిల్లంగ్వి మాయ, "మోసము, 

ప లోతే -పాజ్ (పా) మంత 
గాడు కట్టుబోతు, 

స యో ఫిషార్ (పొ.ఫ్ర) సమాధివలన లాిన్సి 

శీరిల్ 

శవమునకు లుగు ఒత్తిడి "లేక అదుముడ్డు 

ఒత్తిడి, ఇరుక్కు 'సంకో-చము, 

బయో ఫషాన్. (పా) పిశౌరకము, చళ్లెడు, 
వెదచల్లెడ్తు చిలకరించెడు. ( సమాసము 

లలా), 

లో యో ఫిహినీ (పాశ) (ప్రసొరణము, 
వెదచల్లుట్క చిలకరింప్పు వేల్లకము, 

ళా // 
యమ యీ ఫస హత్ (అ _ఫ్రై)వక్ష్చృత్వమ్సు 

వాక్కాతుర్యము, ధారాళమ్సు నాగరికత 

సుబోధత్త్క అనక్షభత్యము. 

త €యీ ఫస్సాద్ (అ,పు) క్యన్త్రవైద్యుడు, శరీ 

రములోనుండి “సెళ్తురుతీ యువాడు, 

క ఏ (య ఫస్ఫావీ(అ, శ్రీ, )కన్ర్రవైద్యము. 

మయ. ఫన్ద్. (అంధ్ర) శరీరములోనుండి 
రకృముతీయుటం ట్ భ్ చయ-ఖోల్నా 

(ఉ) ర క్రనాభముకోసి ఆశళుద్ధరక్తృముతీ సి 
“వేయుట, 

అజ ఫస్ల్ (అ, శ్రీ) ఎడమ్ముఎడ, బేధము; 
అంకరమృు భాగమ్ము ఖండమ్సు అంశము; 
బుతున్ఫు కాలము; వాశ్య్యాంశర్ము శబ్దాం 
శమ్ము (ప్రకరణము, అధ్యాయము పరిబ్భే 
దమ్ము పర్వము; అడ్డమ్సు కెర్త చాటు తి 
రస్క-రిణ్సిఛేదనమా, ఖండనమ్యుకోత్ర, ధాన్య 
మ్యుగింజఆ పళిథటు; స్పర్థ అసమాధానమ్ము 

టక్కుం ల్య్వటయ్ బి (ట్ల. -ఎంబ 
హార్ -గుళ్ _(పొౌవసంతబుతువు. (168 

అష శవా ఖం ర్రిట్ధ్ (అ) వస్టాకాలము 
అంకతమందువచ్చు పంట, డ్ లీంకాఎ; 
రబీఒ (అ) వైర పంట్క చలికౌలము అంత 
మందువచ్చు కంట, 



కిక్ 

య ఫస్టై (అుషపంటసం[, బుతుసంకీ 

లానురూపమెన్క "కెలమునను సరించియు 

మ్త్ర కాలికమైన | త్ కో -గఇవ్యా 

(డ్త) అ(ద కాకము, కొండ కాకి,తవకుఅక్క 

యున్న ౦0తవరకుళిను సకించు కొనియుండు 

వాడు, 

ల పఫునూల్ (అం శ్ర్రీ) చూడు (ఎ,వ 

'ఫసీక్ (అ. క్షీ) వకయైన వా 
టినలృఅనగ్ధభ ముగశామాటలాడెడు ట్ 

ముగాబొటలా డెడ్సు భ్చచాతుక్యముగల, 

సుబోధయమెవు నానరికమెన్న 

రహ్రయ్ ఫసీల్ (అ్ర్రీ]) ననర్యపాశారమ్యు 
చుట్టుకోట, ఊరిచుట్టుగోడ, 

అబాట్ లావాని 

(దక్ ఫజా 

పిళాలక్క బయలు, 

(అ.;క్రీ) విప్తీ నమ్ము. వైకాల్యము, 

నవీనత,నవయొవనము, 

ఆందమ్సు సొంపు; సానస్కు మనోస్టత్మ మ 

నోవారదక్రః 

ల) అద ఫుజాల (ఆఫు) మిగులు. శేమమ్ము 

ఆధిక్యము, 

ల్ అయే నా (అ.ఫు) సుగుణములు, 

సుకీలముల్కు ప్రివీణతలుు గుణమును వికే 

వములుః, (ఏ, వ యుటేటైంకు. 

య్య ఫజ్ ల్ (ఆఫు) ఆధిక్యత, పిచేస.ము, 

బహుమానము , క్చప, ఉపకారము,-మేులు 

అనుగ్రహము, కటాతము, దయ, ప్రసా 

దము. ్యబట్ర | టీ -ఇలాహీ (అ) భగ 
వదనుళంిపామ్సు భగవత్చం) సొాదమ్సు బన్నీ 

బళి5ం 

ల్ ద ఖా(అ,ప్రుపండితులుం, (ఏ. వ్యతి) 

4856 

జవం 

ఫుజ్ ల శ ఎప్పు) మిశుల్సు “జేపషమ్సు ఆధి 

కము, భుకజేపము, ఉ ఉచ్చిష్పము ఎంగిలి 

ప్ప్పీ, మష్షు, 3క్త మలము ఆనావళ్య 

కము పనికిమూలినదె, 

4 

వి డడ ది 

వాడీ ఫఫ్తుజూల్(అ) అధిక మైన, ఎక్కు 
చైస్స విస్తార మొన, అనావళ్యక మైక;నివ్చు 

చమోజక మైన నిరర్ధకయైన, వ్యర్థమైనపనికి 

య 
వదరుబోతు, మబూకులుపెంచువాడు. 

ఆస ఏ ఫజవ్ (ఆ) అవమానకరమైన, 

'వాదకర మైన, ఆపక్షీర్ష కరయమెన. 

అతి 

యైచమంయ ఫషహాక్ (అ. నీ) ఆవమానము, 

అపకీర్ని తలవంప్కు ఆకడ్కి మానభంగము, 

పోరు, జిగడము, -చినాట్లు, 
అజా వచన 

యల్యట్టుదఫజీలత్. (ఆ.్యశ్ర్ర్రీ) ఆధిక్యము, విశే 

సంమ్సు అతిశయమ్ము గొప్పతనము.(శ్షేష్టత, 

ఘనత ఉత్తమత్సే ఊత్క్భ్బృష్థాతేః సామ 

స్య్యము: ప్రవీణత్కే వాసి; మేలిమ్మి గుణా 

ధిక్యము- 

గ్ నీ య్ (5 వితానత్ (పొ, యైోక్షానమ్ముబుద్ధి 

"తెలివి బుద్ధికళలత, బుస్ధిచాకుర్యము= 

,దుఫిశ్ (అపు) ఉపవాసత్యాళమ్యా నిరా 

హా కానంతపషము ఖోజనము వేయుట పొర 

బముం 

సా నే యి యే ఫ్(త్రత్ (అత్ర ప్రతి స్వభా 

వము, నైజము, నిసస్టమ్ము జ్ఞానమ్ము ల 

కుశలక్క "తెలీప్క్ బుస్ధాదాతుర్యము, యూక్స్హి 

జాణతనమ్ము చతురత్క తంత్రము, కుట్సి 
ఉఊ పాయమ్ము టక్కు మోసమ్బు 

త్ో ఫ్ ్రతీ (ఆ) స్వాభావిక మెన,సహజ 



(రూటే వ ఆరే 
మెనః వైజబమైస సాధారణమైన కృతో పొాల్రిపోయిన్త కాంతిహీనమెనం వోతో 

-ఫక్ష (అ) దమ చెందిన బమ్మెర 

చళ్తులమారే కంటాలమార్స టు కసా రి [.. పోయిన కలమపడ్తిక్క వంవంపోయన, 
మముకాన్ని కుయాక్షినల, మాయికమైన, 

“మోసకారి క ఫాక్స్నమైన, 

[ట్రే ఫి్యత్ర (ఆపు) కంజాను పండుగలో. | (క్ష ఫక్ (అంప) 8క్షృత, దరిదిక ;నిస్సంగత 
'జేయు దానధర్మములు. సన్యాసము, వత మ్సు కో 

ఆక ఫతీరీ (ఆపు) కొత్త శాతడిపకలి! శతం . ఒ,ఫాక (అ) నిరు శే 

పిన పిండి (పులియనిద్యిితే ఏ) ప్రీ నా ప్ కము, వనం 

-రోటీ (ఊఉ) అష్వు డు కలిపిన పీండితో 1 మ అ (అ.ఫు) ఖిక్షుకులు, మైరాగులు, 

జేసిన స్ పక్కీరులు సన్యానులు, (ఏంవ జత శ 

గ్రీన్ సెలల్ (ఆఫు) కియకౌర్యము,పన్మి | చ్ ఫ్శ్ర (అపు) వెన్నుపూస పికర 
కృతి, చేతృ కర్మ పశిరికనమ్చు హఠమ్ము ఇమ్ము పరిచ్ఫేదము, న మోసము, 
'సంభ్రోగమ్ము ఉేగడమ్ము తంటాలు, తగులా టక్కు జిత్తు, మాయ శ ట్ర కడ 

అవే శ్ క 

టమ్ము త్థల్వ్వీత్ -లాజిమి (అ)| _చ్రాజీ (పొ) మోసము, గ్ మాయ 

అద్దీ (అ) సకర్మక కిియ: [డ్రముశి (జ్ వాక్ట నల మ్యట శబ్టచాతుర్యము, 

-ఎమరూల్. (అ) జర్మార్థక క్రియ టీ 
| ఫకఠ్ (అ)ుఒకెప్కేఒంటరిగ్యా మా(త్రమ్ము 

ఉన్వ 6 _ఎమఒరూఫ్ య ప తఖ్ "కేవలము చాలిన్న సరిపోయిన్వ అంతము స ్రి 

క9య- (౧3 60ళ -ఎ;'నా కెన్ న్ (ఆ) _ అవసానము, సమాప్పము, ఇకలేదు 
న్యూ్నూనకి9యం లు స్ట్నక్రి స్ ఫిక (అ. శ్రీ) జ్ఞానమ్ము. తెలివి, ఎలుక, 

ధర్మశాశ్ర్రుజ్ఞానము, మహమ్మదీయ ధర్మ 

శాస్రము ధర్మశాత్ర్రను. 
-ఫెఇలన్' (అ) కార్యమువేళ, అనుభవ 

ఫూర్వకముగా, ఆవరణలో, 

కోతీ చ్థ్కాలీ(అ)కార్యసం అనుభ వఫూర్వక 

మెన్క ఆదరణ'సం॥ గిల ఫకీర్ (అ శ్రీ) భితముకుడు, బిష్చే 
ఫ్ ళ్త రేఖ గఆట1!8 

గాడు సన్యాసి, చైరాగ్సి దరిదు9డం, 
॥ అునాంవి 

ల (6 ఫిగాం (పా,పు) ఆకిిందనమృు రోద వక్షసి 

ము లే చల్ ఫ ఫ్ ఫకీరాన(పా) భిక్షుక యోగ్యమైస్క 

వాత. ఫగ్వూర్ (పా.పు) చీనా చక ఇెకంకునివంటి, పకీరువంట్కి ధర్మమాన్యము* 

వర్తుల పొమాన్యనామము. 
ప. 

న ఫకీర్నీ (ఉ) వైరాగిని, ఇికుకు 

టో ఫక్క్ (అ వివర్షమైన; "వేలవెలపోమిున, రాలా పక్కీరుద్ది దరి.ద్రురాల్సురిక్తు రాలు 



పిమో దనమ్మువిడిపించుట్క వికుదల,విడ్చా 

రప ! యశ -ఉల్కహ్నా (అ) 
బంధపిమో వనము తాకట్టుపిడిపించుట. 
-ి త్ర 

చల్ ఫి[క్ (అయ్వ్రై)అఆలోణడన, యోచన 

“విచారము, చింతిన్మ చింక్క వ్యాకులము, 

ధ్యానము మలి న్ -మంద్ ( పొొవివా 

రముగల్హ -చింతనగల, చింతా కాంతుడైన్మ 

వ్యాకులము గానున్న లద సాచచే -మందీ 

(పా చింత, వివాదము + న్యాకులముం 

శ్ (6 ఫ్గార్ (ప్ఫా విచ్చిన్నమెన,గాయప 

డిన వ్యాకులికమెన్త్క చింత కా9ంతమైన, 

వ్యసన్మ్నకస్నమైన్క (సమానసములలో,), 

గై) ఫలాక్ (ఆ.్ర్ర్ర)జయము,ఆభ్యువయ 
ము, (_కేయసు , అభివృద్ధి క్షేమము, మేలు 

సంపత్తుు ఫాగ్యమ్సు కల్యాణమ్మునాఫల్య 

ము లాభము, సౌఖ్యము సంతోవము. 

తుమి పీత ఫలావహాత్ (అ.శ్ర్రీ) కృషికర్మ, 

సేద్యము, 

రా. 'ఫలాఖన్ (పాత్ర) ఒడిసెల, ఒడి 

"సె, రాళ్లుమెవి పెట్టి అువ్వుతాండు* 

లలా 15 ఫలా స్ఫ (యు.పు)కత్వజ్ఞానులు, జఒ 

కళెపధముం( వవ మిక్ ) 

య్ 1 ఫలాకఠ్ (అ, స్రీ) కాక్యాన్వమ్యూ 

చార్మిద్యము, రిక్తృత్మదున్దశ, దురదృన్య్యము. 

ల్ ఫులా;(ఆ.వు) అముక్క అల్హ అల్లా, 

కానొక, ఒక ఎదో ఎవరో, ఏదోఒకటి 

లలత ఫలీక (అపు) 

ఖులిదెము, లోవాము, 

అ=. =. 

యి! 6 ఫలిజ్ఞాత్ (ఆ. శ్రీంచూడు (ఏవి) 

(కీ ఫల్ స్ (అ.పు) రాగనా జము, దుష్తుు 

లో 

ష్. పొలుసు, చెప మైపొట్ట్రు బిళ్ల, 

యుత ఫల్స సప (యు,ఫు) తత్వజ్హా నము, 
జానము, ీ 

ఆక ఫల్సఫీ (యు-ఫు) తత్వజ్ఞాన్తి తత్వ 
జానసం॥ 
౬ 

లో ఫ్రీఫలాలీన్ (ఇంపు) ఉన్ని బట్ట్రిరల్లక ము, 

ల ఫ్ల్ ల్ (అవు) 'పీప్పళ్లు, మిరియాలు. 

యయ ఫలక్ (అపు)ఆకాశమ్ము అంతరితుమ్ము 

ఆకసము ,ర్రైవమ్ము, దివి, యయల యీ 

-డటాల్ ,అక్టలాక్ష్ (ఆ)స త్య లోకము 

ఉక్కమలోకము, యు -2ర 
(పా భంగ, వక. కం) యత్ 

_జేద (బా ) చవైవేోపవాతుడు, టెం బైగపడు- 

బ్యా ఫ ఫలకీ (అ) ఆకాశసం॥, దివ్యమైన, 

'దెఏికమెస, 
మయో యా. 

౮ తే ఫులాస్ (అపు) రాగినాజములు, 

దమ్మిడి, దుడ్డు, డబ్బు, బిళ్ల. (ఏువ్యత) 

వత్సిదిపపువత్సి జూనకి 

తాడు, తాలిక, పేనినది, తాల్చినదిం 

ం! బీ అత్తత లా జార్ (పా జానకితాంటి 

తుపాకి 



+ టి 489 య్ త్ 

ఉస్ క్మ(అ. పు )నోరు, ముఖమ్యుముఖ ద్వారము, చావు. 0ఉఎవెయి తీ-పహోనా (ఊఉ) 
పే చ్చు ట, మరశ్రించుట, నష్తమగుట 

స ౯... న 
టఫన్ను (అ. ఎఫప్కుప ద్ద; రితి,తీ రు, విధము, వెఖరి పోవుట 

మాసము ప న బన, శా, నృము,శుద్యూ క్ 
(త్ ఖీ తక 

విద్దై -జేర్చు, పనితనమ్ము. పన్ఫి (పవీణక, స (అ) మృతుడు, వచ్చినవాడు. 
నీ 4 గ 

న జో ము 

సామర్థ్యము 'మోసమ్ము చఛలమ్ము టక్కు ఆ ఏ శీ -నామ(పా) మృతిష్మతము, 

క క 1 జ చకచినవారిపటి 

మాయ, బి ర్వ" 

న 
రై నన శ్రే 

(1 ఫనా (9. క్రీ) నాశమ్ము మయమ్ము మగ | శైవ సట్ (౯ త్రై/సమూహవహను,గుంపు, 
ణఇమ్సు వావు, వినాళము, పొ డ్కునస్ట్యృమైన,. బలము 'నీన్వ మైన్యమ్ము దళ్ ము వో 

నాఫ్టమైన, నాస్తిమైన. అ! జీ [హు కమ్ శీ (పా) దండయాతం్స దాడి, 

వాని 
పే క్ష 

ఫరా (ఆఅ కైవల్యపా9ప్పీ, బి)ిహ్మామందు గ ఫక్ డా  . దళవాయి, 

6పెంలం తీ యా-ఫి ల్లహోనా (ఊఉ) (ట్ర 1మ్ము ఖ్ ఫ్లాక్ చారీ న్. దళ 
ఎెవల్యసా9ప్పినొందుట్క చచ్చుట, (బ్రహ్మ వాయిత్రనమ్ము నాయకత్వమ్యు న్యాయాధ్ధి . 

మందులీనమ యిపోవ్రుటం పత్యము, -నేరళాఖ, ఆఅపనాధవి రతుణళాఖ, 

పోటాటలుపవివాకించు రాజ్యాంగ ము అబ్బి 
యి వి 

"9 (ఈ ఫిన్ జూన్ (పా. ఫు పింగాత్రి తట్ల 
్ష క మయోగవ్యా జ్యెమ్చు అపరాధము “నేరము, 

"లేక కంపేన్సు పింగాణిగిన్నెం 
ణ్ వావి వు అశ్త్ జ వ “నిక న 

ఎఏీ ఫన్ద్ (అత్ర) మోసమ్ము టక్కు యాలో క్లైజీ (అ) సేనా సం॥, మైనిక మైన, 

శలము, మాయ మిహ, సాక్సు “నెపసము,. ల తనీ ఘర్ (అపు) "కాలము, “వేళ, శీష్టుము, 

శా రు వ్ ద్ర స. జే ము, 

వళ ఫన్ దక్ (ఆ, తె) క బురేసుపండు ల" “ గ్త్ 

సేమరేగుప పండువలెనున్న వేంలికొనలు. తీ ఫారన్ (అ) శీభ్రమ్కు త్వరశ్యాతిత 

గ్ నా తా స] ఇమే, వెంటనే, తోడనే, 
"క స్సు ఆప్ట విద్యలు, విదెలు క అహాత క్ 

-జేర్చులు, (ఏ. వ (8). లో సెజ్ (అత్ర) జయము, గెలుపు 
పే కృళార్థత, సాఫల్యమ్మువిముక్షి, మరణము. 

శల () (క ఫవ్వారా-ర (అ.పు ఊప్పాం డో టల జ . 

గుడు, పొంగు, నిలువుధార, -చిమృనము, న. "పు నడికట్ట్రకాస్కెచిన్న 

చిమ్ముగొట్టము, చిమ్మసగొట్టమ్ము జలనూ | .- పంషృ తుండుగుడ్డ, స్వామ్యమ్యు పన్ను 

తరము, ను! కోళమ్హు భాండాగారము; న! య. 

త్! ప్రత్ ఛవాయిద్. (అపు) ఫలములు, లాభ 
జీ "పా ము 

ములు, (ఏ వ శయ). "ఖాన | ఆ) న 
స శాలు ఏ ఎ ఎడ తీ -దార్ (హె భారి 

యి ఫౌక్ (ఆ. శ్రీ) మరణకు, నాశనమ్ము |. కుడు రూకలొడు సుంకరీడు, 



ల్ 

కీతో ష్ట్ర స (ఆఅ)వ్లూగిఫలము పోక 

త్ో ఫ్టాక్ (అపు) జ్ఞాన్నత్యము, ఎత్తు, 

మోదు, ఉత్సమతి, ఆధిక్యత, “హాచ్చు; 

"శ్రే్ధుత్త ఫఘునతృ గౌరవము, నొప్పకతనము. 

"మేలుకరము, అతిశయము, ప్ర ముఖన, 

ప. న ప 
, మౌ ద, బై ష్. యిన! యో 

_ఉల్,భడక్ య ల 

తళలాడెడు, మెర సెడు, ధగధగాయమాన 

మెన్క పై మెరపులుగనల,  ఆడంబకమెన, 

పటాటోపముగల్న కాంతిగల, యీ 

యిఎ (౪ఎ! -ఉల్కొఆదక్. (అ) స్వాళా 
వ్క మెన్స అ నాధ్యమెన. 

తో తేశీ ఫౌకానీ (అ) ఊపరి పె, మీది, 

వెనబొట్టులుళల(ఆతృురము 

య్య్వుత త ఫౌకియత్. (అ. క్రీ )ఆధిక్యత, అతి 
శయమ్ము. ఫఘువత్క గౌరవము, ఉత్తమత, 

శేవ్యత ॥ శ్షాఘ్యత, సపా9శస్త ఛీము,ఇత్క్చు 

వ్యత, మేలిమి; వాసిహెచ్చు, విశేషమ్ము 

"వెత్తనము, వైచేయి, 

త లీ ఫౌలాద్ (పా.ఫు) ఉక్కు. వడు 
ఎల్లో వ 

తఈఎలేతీ పే (పూ టాక్) గాతోచే న్సిన్వ 

ఈ చెయొక్క కోల "లేక గడ్డ 

తన -ఫహారిస్స్ (పాటీ) వ ల మ్సు 

పట్టి వయినమ్సు నూబి, మ క 

పామాన్ (పా)విన. సల 4 ల 

పత్యంమ్ము విషయనూ-చెక+ 

శత ఫహ్మా (అ, శ్రీ) బుద్ధి, జ్ఞానము కెలివి, 
క్రి 

వివేకము, గంహాణశకి , బోధము, 

490 టో 
ణీ 

(యై అలో ఫ ఫహ్కాయిమ్. (పాత్రా ఏ 

స స బోధన, పిబోవవమ్ము 

దర్శనము జెలియవెప్పుట్కఉక్తృమవ్పుఅజై. 
ఇ -ది 

క ్మూంటీ ఫకామోవన్ పా్ర్రీ్యంయవాణ 
ఫక్, తెలివి, టుష్షబలము, 
అదీ రో. 

ఖో / 

అలో 

ర ప్యంచ్తడ ఫహామోద (పా, మస్ధికాలిమయైన, 

'తలివగల్క, మ బం 

జతే ఫహీమ్ (అ) బుద్ధిమంతుడైన ః బుని్ని 
డు 

ఇాలియయైనృస సూ క్ముయిర్ధిల, బుద్ధికుశలతనల, 

తో ఫీ-ఫీ (అ) లోపల్ట అంద్కులోన, లోను; 

పితి, ఇెచ్చి తల్క కి, క.(శ్ర్రీ)దోహుము, 

మెష్ట్ట్ర కట్టు: దోోపామ్ము మోసము, షీ 

శూ! ! _ల్* బటీవా (ఆ) ఆయత్న్న 

వూర్వకముగ్మా అకుకవికత్వముగా, చాటు 

ధారగా, కతుణకృతముగా, ముందుఆలో 

చించకయే సమయోచితముగా (సేచైన 

చెప్పుట). ఆయు జే -ల్ ,జుంల(అ) 

ముఖ్య్యాంశము, ఫలితార్థము, సారాంశము 

(గా), మొక్తమునకు, వెట్టుకేని,ఎట్టకేలకు, 
కొంచముగా. (యీ! తా లొహిక్ 
(అ) ప్రస్తుకమ్ము ఇప్పుక్కు సద్వు,ఈకుణ 

ముం శై! లత -యాయ్యేయు ట్ర్ 
అ= వాాది వాయి 

-ల్హాకీ కత్ -వాశ. (ఆ) యదెాక్త్ష 

ముగా, వాస్తవముగా. రూఢగా, నిజ 

ళ్ శా క్ క్ నీ క్ 

ముగా ఏ! తో ల్_ఫౌర్ (అ, ఫ్ర 

ముగా తకుణమ్ము ఈక్షణమ్ము వెంటనే 

వ అపి జ్ర ఈ 

సద్య, తోడ ప -న్స్ నార్ 

(అ) శాలిపోన్ను నరకాస్నిలోబడి కాలి 

పోవు గాక జట్లు శ్ యీ -రూప్య(ఉారూ 

పాయక్కు పితిరూపొయకుు రూపాయ 



యో[ీ మైనూజీ (అ..త్ర్ర్ర) జూదార్యము, 
చాతృక్వన్సు ఉదాగత్వన్సు ఈవి ధారా 

భముు చానమ్ము ధర్మము, 

యకక య్యిత్ ఫ క తా(క) (పా) పళ్షై బమ్రైనోటు. 

డో ఫ్ట్ర్రక్ష "(పొ) జయమునల, ఆఅప్బప్వు 

వంతమైన, క ల్యాణవంత మొన, 

ప" 

పో క స్ట య. వ 

కల్యణమ్ము అన్భన్షమ; వైదూ ర్య వర్ష 

మెవు నీలవగమెం, 
వూ రాంరూులా 

ల6 
సల్ (ఆ.ఫ్టు) తీష్పు, పరెస్టైరమ్సు 

న! 

గ్ సన ఆజ్ఞ, విధావము కా 

బ్లా “ము, 

సన నము 

చ వె 
వెం అల 

అజో 

ఎంతే వైనల (ఆ,పు) తీర్పు తీరుమానము 
న ఖ్ నిషయము, 

ట్రసోీ మెక్ (ఆఫు) వెబ్లువు వజదుళు "చా 

ర్యము, ఉదారత్క దాతృత్వము, ఈ వి, 
ఊొనము, ధన్ముము. పుణ్యమ్యుఉాప కారము, 

మేలు ఆను(గ్రహామ్ము (ప్రసాదమ్ము సమృద్ధి, 

అవాయమ్ము ఫలము,లాళముళ (2 ద్వితీ 
-ఎ,ఆమ్ (అ) జనపొతము, లోకహితము 
జేభహిత్రము. 

అజాత 

ళ్ న్ జ్ టు 
*. లజల్ (పావు) నజము,ఎనుగు, (6౪ లీ 

-బాన్ (పా) మావటీక్కు మావటివాడు, 

లకేఠ- కలే -పా 
_పాన్చూం (పా) ఏనుకుకాల్త్ను బూర 

గాల ఎ౪ిలస్తీ _-పాయ( ప్యస్థంభ్రము. 

జే [మత్ -ఖాన(పా) ఏనుగులకొట్టము, 

గజకాల్వ ఏను 'సలదొడ్డి, టో గత లా 

మున్ గ్ (పా) వం సీవు కోడి. 

ఏను, వడు. 

తళ ఫళ్నూ సూప్ (యు+పు) శ్చ 

తక్యజ్రాహు పుడెతుక్తు; వంచగుడ్సు “మోస 
౦వ 

గాడు, పు 

య మైల్నూఫీ త ట్ర)జ్షూనమ్యు 

తత్వజ్ఞానమ్యు కుయూుక్తి 

మాయలు ఉక క్క_రికనము 

మోసము, కలము 

క్ 

ర్ వాబ్ధ (అపు) ఇది ఉళరుదూ వగ్గమాలలో 

నిమవదయేడవ యమరముం ఆరవీలో ని 

నాలుగవది-అొబ్జదు సాంఖ్యములో పీనిసంఖ్య 

నూరు, 
న్. 

వచెయొకటవది. పొరసీకములో. నిరువది ఆ కాఆన్ (పా.పు) పౌర్వభొముడు 



య 
ల, 

దా అరి 
ల! నా గం మహాప9ఖభువ్చు గొప్పనాళూ 

బిమదము), 

మై ది (“రాలే తట 

లేక పైము, పింగాణితాంచాళము. 
అదో 

కాజ్ (ఆక) వంటెమమొక్క_ త్య 

గులో సక్రాగమ్ము. విల్లపళకొనుపోటు 
డ్రా కీ నా 

నుండి పంటి కొపువరకును గల ఫెాాము, 
అణా! ణా 

అతా నీ టు! 

మూ చడం, (ప్ర స వీ 

విలువంష*లకనుబొముు, భూశళ గాసంము, 
అణాల అక 

గజ కాబిడ్.. (అపు తీసికొన వ యట ఇస్తు 

గాంపహాకుడు, *9హించువాడు; వ 

భోక్ష+-స్య్వాఫన ముులవాడు,ఆనుచదవముాల 

వాకు సా 99 ములను తీసుకపోవువాడు, 

ఆకంమించిక అనుళవమునల్క స్వాక్థనము 

క 
క! షీ నం వ! 

మలబంధము కలంసజెంయున టి. 

మ్ుా మ 

ఉచికయమెన్స తగిన యుకమెను సకంమ 
యు గ్ క్! క 

“బృస 'సరియెన తకూసతసగలు జక తనల, 
న. 6- 0 (సై 2 తా 

పాత్రమైన. పాత్రికళల్స 'సమస్ధకగల్న 

బుద్ధిమంతుండైన్స "తెలిషగల్క చతుకుడైన, 

-నేర్పుగల (పవీణకనల్ప అనుఖవకాలి 

డితుడ్సు తెలిసినవాడు. ఒప్పుకొనునాడం, 

0 చ మ దం స్తే జః ముందుకు వచ్చునాడు. 131 ట్ల -ఎ, 
అచా (ఆ) ఇవ్వతగివు ఇవ్వగల. లత 

శ్ (ఎటు! -ఎఇ2తిచార్. (అ) నమ్మదగిన 

నామ్మైవై ముగల్ప, ఆపనమ్మిక ము కాన్ని క్ శ్వ 

రపవగిన, విశ్వాసమునలంది! ౮డీ 
అలాల 

గ్ అండ్ శీ _వఇఒతిరాజ్ (ఆఅ) ఆ వేపణాస్తృమైన, 

ఆ వేపింపదగిన్న నింద్యమేన తగని. బ్లీ 
వానే 

ఇకో | -ఏపిజీరాయీా (ఆఅ) అంగీ 

జలా 
రం 

ర్నాతి 

చో 

నవమ అనేలా కే ంం క (ద్ద వాలే ప మాం గ్ న. య) 
వై జఫ వే ఖా 2 

టి యడాా " వ స 
వ్ చ క వ జ జ శ్ ఇ ఇక అనో. చాసమ (హా నం నలు వ్మెవం జడం 

రిగ్తి జ రం రోల ము 

తా ఛ్ 

ది సరన అ | (ఏ -ఎ కచ రిప్ వ మననం అవు ఎ తాయ నొటి 
జఫ ఈ క 

ము) మెం ి+ఛకంనలట వారం -వునాహు 3 
| సా) ణు 9 షై య. ౯ క -యకింకు _* రా గన్న 

మ గి " న్ 

యహ సారా" వీ టర ననన క్ సాచాయంాడ ఎదకు క్ న “దొటకొక నన, డ్డ రం ఆ కమ ళ ఏఆ 

పావు న్ మె నాం అల్లా చట ప. చెననా అ) వచ మస 
ళు ళ్. న్ 

బవ సొ్లలకుడు నాకిఫి కాచు 

తుషుగు. 
ఎ 
అణాకీ 

కాతిల్ (=ప్ట్రు బా ల వ ఘా3కు క్ 

మం యావ వాల అడు వంచన కద 
మేంపువాడ్పు మెంవనవాడుు హత్యాివనం 



క్ త 405 క చద (క 

) ఎ(కే వళ (ఆ)కక్తైెగల. బలముగల, తా ర్వి 

గల, 'సమర్దుడెన; సామన్య ముగల, బలవం 

తు-డైన, వార్పబ ఖ్యత' ఫల 

అధికారముగల, 'స్య్యాధీనముగల, ఎ తే 
నంట! 

= ఊది నవైయిళల, 
యు 

వ. -అందాజ్ (సా) అమోఘమైన 

విలుకాడు గుజేతప్పకుండ చాణము-వేయ 

నలపిలుకాడు. యల ఎ. -ఎ, 

మున్లక్ (అ) సర్వళక్తిమంకుడు ,ఈశ్వరు క్కు 

వ్ర) (ద్ద కారూర(అ,పు) గాజుకుప్పె,కువె 1 

కాయి మూత*మ్సు ఉప్పే, బొంబాసు 

గుండువలె ఉపయోగించు తుపొకిముందు 

కుప్ప; ఈటె మొ॥నాని ఉఊక్కుబద్ద 
థి వ యే బై ఆ 

(పంకం మిల్నా (ఊఉ) నుకూల 

పడుట, సరిపడుట్క, కలిసి మెలిసి 

యుండదుక్రుం 

ణి ం్త కష) కా “తకంచయోాసెస 
క్ క “కాగన్ (అ క్ర) జేం నసు 

యొక్క పినతఠండి9కొడుకు ఇతనుమిక్కిిలి 

ధననంతు డును మిక్కి.లిలుస్టు మను, 

కుత గౌరీ (ఆఫు) పౌఠకకు, పౌ 8, 
చదువువాడ్సు అధ్యయ న సంపన్నుడు, 

కురానుపరీపును స్వరయుక్తముగా చదువ 

నలచాడు. 
న్ జానే జాల శ క్ మ 

స కాన్ కతన, పెద్దచాతు. 

(3 కాసిమ్ (అప్ప) పంమేవాడ్డు విభాజ 
కుడు పటా పెట్టువాడు. 

న్ శాన్ (కు. క్రీ) పండు మొవాని 
బ్ట "లేక చీలిక తొన బద్ద తునక్ష చుక్క 

ఇక్యభూ)వుశనుబొమ. ర) ఏత 

-వ్చజీన్ (పా) పల్లము.పై ముంధును వెను 

కను మూపురములవంటిగుబ్బటు 'లేకదిండ్డు, 

లో డుల్కు లొడ్డులు* 

అవీ 

బం త కాసీవ్ (అపు) సంబేశహారుడు, రాయ 

చార్స దూత; వార్నికుడుు కాలర్కివర రమా 

త్మ్ స 

(స కాస్టిక్ (ఆ) లోపము చేయు, తక్కువ 

చేయ్చు తప్ప్వువేయు ఇాలన్ని లోషము 

నల్క ఆసమర్థ మైన, వేకశాని 
న 

హోతీ కాజీ (ఆఫు) ధక్మ కాసకుడు, అధ్ధి 
'కార్కి న్యాయాధిపతి, న్యాయము వేయు 

నొడ్తు, తీర్పుచేయువాడు, పారోపాతుడు, 

ఇండ్లి మొనవి చేయించు వాడు,"నెక రవేర్చు 

వాడు, తీర్చువాడు. ఉట్ల (య) ! తి 

-ఉల్ ,హాజాత్. (అ) అక్క_రలు త్రీర్చ 

వేయం వాడు, 

ఈశ్వరుడు, (ద్రవ్యము, డబ్బు). లి 

యుల (ఏ! _ఉలొళావాక్ (ఆఅ) వరిస్ట్ర 

న్యాయాధిపత్సి ప్రధాన న కప. 

నం ాక్ఎఫ ఫలక్-_చర్ఖ్ 

న్డ్ బృహ స్పత్సి 

వాడు కోరిళలం సఫలము 

' కాళతె (అ) కోయానట్టి "తెననొట్టు 

నట్టి; ఖండెతమెస, పరిన్క్యృకమైన కచ్చిత 

'మెన్క తీరుమానమైన- శ్ర డి! శ8 ౮ 

-ఉల్ , తరీక్ష్ (అ) త వాటు కాడు, 

తోంవలుకొట్టువాడు. 
లు 

క చం కాఇద(అ-పు) ఆధారమ్ముమూలము, 

'సొంపిడాయము, నడవడిక్క మర్యాద; 

ఆచారమ్ము వర్ష నము,రిత్సి పద్ధతి, (క్రమము 

వరుస్త్క -వెఖరి, తీరు వయినము, వి ధి, 

నియమము, నిబంధనముు ఏరా ఎటూ :చట్టమ్చు 

న్యాయము, నూత్ర)మ్ము 

అడుగు కి౦దు, 

వాడుక; స్వఖఫెావముు అభ్యాసము బాల 

ఉపాయము; 

కీ భ్రమ్యు అలవాటు 



యవ శ్వర శోక 
ననన య 

శిక్సు చాలబోధము, ఒనమాల పుస్తకమ్ము 

(ప్రథమ పాఠపుస్తకము, నమాజులో మొదటి 
నీతి అయిన తరువాత కొంచెము కూర్పుం 

ఎకు గుజ్జపుక ల్లైము వెనుకకుతీసి సల్లము 

"వెనుక తోక వారుకు క ట్టి యు౦చు ఓట, 

ఎవి యఫ్ కోర ము (-కీ బాజ్ హో (అ) 
లోక సాధాకణమెైనమాట, సర్వ సాధా 

రణమైనద్హి అందరికిని కెలిసినమాటం 

౨ ఈ కాఫ్ (అ.పు) చక౦ివాళము(భ్టూమిని 

చుట్రియున్న ట్ల్రనుకొనబడునొక పారఠాణిక 

పర్వతము,, 

లత 6 కాఫ్ల (అపు) బాటసామల సమూ 
పాము బిడాకు, సారవాహము, వక్నకుల 

గుంప్పు యాతొకులసమూ వాము _ 
ఏలే టు - సాలార్ (పా) సాక్రవావా 

ఇసు 

నాయకుడు, వి డాునాయరకుడు, 

అారిాాలే 

లీ (ప్ర "కాఫ్టీయ (అంక్పు) అంత్య వె9ినము, 

వా9ిసమ్ము యమక ముం ఆ ఏంట్ల జ్యే (్ర 

_బందీ. (పా) పౌా9నకూర్చు, పాంసము 

కలుపుట, తో టు లకీ గ్ ఆ పైరూని 

(పా) పీనకవిత్వము, అస్ధసారస్యము అేని 

కవిత్వమ్సు అర్హ సారస్యముగు లత్యు పెట్టక 

శేవలము పాస మాత్రు కూ క కుం 

౮న యంపి ఎత  -5ంగ్ హ్ నా(ఉా) 
పొర్సిసము కలీయకపోవుట, పౌాంసమునక్రు 

అనుగుణ్యములగు పదనులు దొరకక 

వో ఇ ౯ "సక వుట కడబడుట, కృత్యాద్యవస్థలో 

నుండుట్కదిగ్భఫమ చెందుట, చిక్కుపడుట్ట 

ఎటూతో చకయుండుట. 

ఉక కాక్ష్ (తు.పు) మాంసపువరుగు, వక్కిా 

నాడు, బక్క_ని వాడు అదుగ్పలుడ్పు ఎండ్నది. 
అాణామేీ 

౮ కాశా (అ.ప్ర) కావుకావు.కాకియరక్పు. 

ల & కాకుల (ఆపు) ఇద్ద ఏలకులు. 

జ "కాకమ్ (౪.ప్టు) మిక్స్హ్లీ మృదువైన 

చర్మమును కోమములునుగల "తెల్లని అడవి 

క్స్ల్ల్ , 
న్న 

హఠ అ=జవర 

లీ (ఏ కాల్ (ఆపు) ప్రసంగము సంఖఫావుఖు, 

మాటముచ్చటల్ను వచనమ్ము యుక్షి వా 
క్యమ్ము మాకు, పళబౌటలు; జంఖాలువట్ల్ 

మాటలు ఆడంబకము, మాటలమారిత్రనము, 
అశాననో 

లల 6 -మకాల్. (అ) వివాదము, 
పోధాఓటము, 

స్ట! (3 కాలిజ్ (ఆంప్ర్ర) అ మ్స ము ద్య, 

వోతృచట్టము.ఆ కారమృురూపము,టేహము 

కాయము, శరీరమ్ము. పిండమ్ము ఒ| 
(ప చు -బదల్నా (ఉ)పరకాయము పం 

దుట, రూపాంతరము నొందుట్క మామ 

జేహముపాందుకటుం 

ఆ 4 కాలివీ (అ) పోలిపోనిన, 

లో త- నం కాలీ - శాలీన్ (అ. శ్రీ) 
నే న్నక ంబళ్ళ్ 

లన్హానా ఈ కాలీవ(పా,పు) చిన్నరత్నక ౦బళ్, 

చితా9సనము= 

యి+* & కామత్ (అ. శ్ర్రీీఉన్నతి,పాడుగు, 

దేజామ్యు అఆకారమ్క ఎతు. 

(ట్రా కో (3 కామూన్ (అపు) సముద్శంము, 
ఆరవ్బీభావుయొక్క- నిఘంటువు పేరు. 

అజా 

గో (క కాసె (అ) తృప్పికల, సంకుష్టిభల, 

అల్పసంతో షెయైన, కనివిళలం 



ర్వాత క్వీరిర్ -యే 6 
అవా 

క ($్రశానూన్ (అ.పు)ఆధారమ్ముయమూలమ్పు 

విధ్శి పద్ధతి, క0మము, సాంప్ర చాయము, 

వ్యవహారము సడవడిక ,ఆచారము, తెరగు, 
గి రీత్మి తీరు వర్తనమ్మునియమముు ఏర్పాటు 

మర్యాద్య నిబంధన, చట్రము, కాతస్రునము, 

నాన్టాయము; శాసనము, కట్లడి,కటుదిట్టము, 
టాటా 

నీత్తి న్యాయ కాత్రునము ధర్మ్శాాత్రును; 

రేఖ గీత, గీట్లకజ్ఞ, గీతలుగీచు సాధనము, 

కొలత సొధనము[ వీణ వంటి ఒక తంతి 

వాద్యముం (లర (త్య త తాభాంట్నా 
(ఊా) తెర్కించుట్ట వివాదించుట. లజ 

గ 1 ఎ -డాన్ (పా) న్యాయకా(స్త్రుజ్జుడు. 

జ 6 శానూనన్(అ) శాస్త్రతల శాద్రైను 
సారముగా, విధ్వనుసారముగా, 

లో తో (ప్ర వ. (ఆఅ) న్యాయకాస్త్రవిధా 

యకుడ్రు కాసకుడు చట్టములు నిర్మించు 

వాడు న్యాయశ్శావ్రడ్ఞాడు, పాఠవాది, 

తప్వులమార్హి శా శ్ర్రీయమైన, క 

మెస్త శౌత్రూ సం॥న 

య్ (డ్ర కౌానూనియా (ఉఊ) న్యాయశా(న్త్ర 

జ్ఞాడు, వాదకీలుడు,తర్కించు నాడు, హఠ 
వొది, తగవులమార్చి జేగడనొండి, వ్యాజ్యె 

నొండిె, | 

ఎ ౯హిర్ (అ) ప్రబలుడ్సు ఊగుడు 
కూ9రుడు, జయశీలండ్సుగెలుపుగలవాడు. 

శప 6 శాహిర (అ) ప్రబలమైన జయకీల 
మెన్మ గెలుపుగల, ఈజిఫ్టుదేశపు ముఖ్య 

పట్టణము. 

య్ 6 క. (ఆఫు) నాయకుడు పాల 

కుడు అధ్యక్షుడు, 

కనే 6 కాయొజేవ్ (ఆపు) లంఖన్మి కన్లైము 

జ్ఞా 

(గుజ్జపు నోటిలోనుండు భానమ్యు.క్రన్ గే 
ల్ ఛ ఆకర్నా (ఊ) గుజ్జపుక శ్లేము వెనకకు 
తీసి తోళకు కట్టియుంచుట. (గుజ్జమును 
తో మువపుడు కరవకుండుటతై ) 

లక ఆ కాయిల్ (అ) కథకుడు, చెప్పువాడు, 

కొనిన్న నిరుత్తరుడైన్కఓడిన. 6 చల 
-కర్నా (ఊఉ) మెప్పించుట, నమ్మించుట, 

ఒప్పించుట,; తనతప్పును ఒప్పుకొనునట్లు 

చేయుట, సాధించుటు ఓడించు టట 
లోపరచుకుం 

(క్ర కాయిమ్ (అ) నిలిచియున్న్టనిలువుశా 

నున్న ,నిలిచెడ్రుసరళ మైనృనిలుకడయున్న , 

నిల్నువెన, స్థిరమైన నిశ్చలమైన, మారని, 
నిత్యమెన, శాశ్వత మొన, దృఢమెన బలిస్ట 

యమెనః బలమైన, దిట్టమైన. గట్టి: పడని 
శ 

వాలా-కాలముటా ౦ డెడుం (సే ! శే న 

యఉశ్నా (షఉ)సమానపందెమగుట్క ఒకరికిని 

వదరంగములో ఓటుకలు*ళకపోవుట. 3 

స్ ఫో -కర్నా (ఉా) స్రాపించుట్కునిర్మించు 

ట్కు ఏర్పరచుట్క, కట్టుట నిలుపుట, కలుగ 

చేయుట ,స్టిరపరచుట,బలపరచుట: పెట్టుట 

ల్ో చక -మిజాజ్ (అ)స్టిరచిత్తుడు, నిశ్చ 

లబుద్ధిగలనాడు, సి స్థిరబుద్ధిగలవాడు, మనసై 

కా లహ స స + ఊట ఎర 

_ముక్రామ్ (ఆఅ) స. (పతినిధి 

ఉఊత్తరాధి కేరి (పత్యామ్నాయుడు, మూ 

యగ" నున్న వాడ్డు (ప్రత్యామ్నూయమైన, 

(స ఇత -ముకామో(ఆఅ) [పతినిధి స్తత హోగా (ఈ 

౧౦3 4 కాయిమ (అపు) సమకోణమ్ము నిలు 
వ్రు లంబము, 



క్ 406 లే 

ట్ కటా (అ, శ్రీ) నిలువు అంగీ, ర క్ ప్త 

కర్తా (ఉఊ,)-వీకట ,తుత్తునియలువేయుట. 

యియి (3 కచాహాత్ (అ. శ్రీ) దౌస్ట్యము, 
వడుగు అవగుణము దోపుము.లోపము 

* చెబుప్పు, తప్పిదము, న్యూనత, సంకటము, 

కష్యమ్ము కీడు, పోని, నష్టము, 
వ ణు 

౧ (క కబాల (అవు) పత్రము; కట్టుకమ్మ, 
విక్రయప్మత్రము అధికార పత్రము స్వామ్య 

పత్రము, శాసనము 

అవీ 

| స వ కచాయల్ (అ.ఫు) కలములు, 'సం 

ఫుముల్కు కుటుంబములు*. (ఏవ అటాక్) 
అవి తాటి న 

శ కుజకూ-కుబక్ (అ, క్రీ) చెరు ఫు, 
దోపమ్ము వెడుగ్పు నైద్యముః 

ఫో కల్ (ఆ, శ్రీ) సమాధ్ధిశవమునుపూ+డ్ను 
గుంట, బతి కేఎ తే - నలామో (అ) 

కాటిసుంక ముల్లు బట (5-1కే-కారిఒవీజ్ 

(ఊఉ) సమాధిశ్లం 

(ఆశ ఫు) కానన, ఒలుకులమిట్టు. ఫో 

౮ (భ్రమరం డు -కెమున్తేటఖా 

మా. (శా (పాతజగడములుకుళ్ల సించుట. 

౮ (6 బీకే ర్స లానే సేలావూం 

లట్ కానా (ఉా) కాటికికాళ్లు చాచుట్క 

సం స నా లొ ఫే 

వ్ టే | -మేంసేఉశ్ కర్ ఆనా (ఉ, 

అ ము - సాన్. 

కీనుగు మొళముకలిగియుండుట్క భయంకర 

స్వరూపము కలిగి యుండుట్న మిక్కిలి 

కృళించియుండుట. 

కతే వ్రబ్బుర (అపు) ఛరద్వాజమ్యు ఏం(టిం 

తషిట్టుం 

గ్రద్వుతి కజాజ్ (ఆ.ఫ్టు) పర్మిగ్రవామ్యు తీసి 

ట్ హా పము, పట్టు, మలబంధ 

నాజామ్సు సప్త వమ స్వాధ్ 

నమ్ము అధికాకమ్ము వమ్ము ఆధ నము 

పుచ్చుకొనుట్ట బెల్లు లీ పదీ 1 (యితే 

-ఉల్ ,వనూల్ (ఆ, శ్రీ) జ గ్య 
హ్ రు 

వంచరొతీకు 
ళెగి 

కమ్మ ఆనా 

గచ్వుతే కబ్జే (అప్ప) ((హాణమ్ము పట్ట, 
స్వాధీనము,అధ్ధీనము వశము, అధికారము, 

అనుభవము, ఆ(క్రమణమ్ము. పట్టుకొనుట, 

పిడికిలి చేతిపిడి, పిడి కత్తిమొ:!వానిపిడి. 
అచ అా॥=లీ 

యింశదుత కబ్ జియల్. (ఆ, క్రీ; )ఆక్రమణమ్ము 

న్వాధ్నము, ఆ అఆనాహము, బ౦ధకమ్ము 

మలబద్షము* 
కం 

లతే కజ్లా (ఆ) వ్రూర్వము, ముంద్యుమునుపు 
"మొంసల్యు ముందర, ము చుట్టుకొ 

నుట, పీ థి! లక -అజీం(పా) ఇంత 

కుముందు ఇదిసరక్కు ఇత5వూక న్ముం 

లేత కి బ్ల (ఆఫు) ఎదుటనున్నది, ఎదురు 
ఎదుట్సివెప్తు నమాజువేయుదిశు మక్చాలోని 

(పార్ధ ఉషాగసనాలయము శాొజ్యమెస, తలా 

మెను మహా ఆాజ్యతీ , వొడ్డవాకకజపయో 

షంచు గౌంవవావకము. ఆటు యి లేకే 

-య్కెెవోజాత్. (ఆఅ) అక్కురులును కోరిక 

లునుతీమ్నవాడు, ఇగారవవావక ము. లేయకే 

ఏ) రూ (అ) మక్కావైపునకు మరలి 
యున్న (దివాడ్కు మక్కా_వైఫు- ఎస్వీకే 

ల (౬ -య్కెఆలమ్ (అ)లి కారాద్య్యుడు, 

ఆాజులగౌరవవావ చకముం టో ట్ ల్యే 

-ఎ.కౌవైన్ (అ) ఉళయలోే పూజ్యుడు, 
తండిగొరవవాచకము, ౩ (క₹3-గావ్ా 

(అపు వూజ్యాడ్కు త ౦ |డి. (ఎ లంత 
_నుమా (ఆఅ-పు)మ క్కా_దికళ్సూచిసాధనము, 



[కే తం బీతే 

మక్కాయున్న వెపు దూాపించునొక సాధ 

నము. కూ లలతే -వకఇ౭బ (అ) ఆతి 

పూజ్యులు గొారవనాచకము. 

ల టీనే కుబూల్ -కబూల్ (అ,పు/సమ్ముతము, 

అనుమోదమ్ము అంగికారమ్ము అనుమతి, 

సమ్మతి మెప్పు, ఒప్పిదము, సా్యగతము, 

(ప్రియను, ఇష్టము రి (టన 
-సూరత్ (అ) ఒప్పిదమైన ముఖముగల 

(ల నత కుబూల్నా(ఉ) ఒప్పుకొనుట, అను 

'మోదించుట్కు అంగీకరించుట్కు సమ్మతిం 

చుట్క ఒప్పుట్ట తప్పు ఒప్పుకొనుట, 

ఆ ఏకే కబూలీ (పా, శ్రీ) బియ్యము లేక 
మాంసమును "జెనగలును కల్చివండినప క్షా 

న్నమ్కు సులగము, 

అనీ 

పట్టు] వ్రాత కబూలియత్ (ఊం. శ్రీ) జడం 
అజ్ న! బడికప(త్రముకట్టుకమ్ము అంగీ కారప(త్రము, 

అంగీకారమ్ము అను మోపము, సమ్మతి. 

ఆత కుబ్బ (అంఫు) కలశము, గుమ్మటము, 

నోపురమ్ము గోళ్ళకళిఖరము, గూడు 

సే కఏీకూ (అ) అపవితమైవు వెడిన. 

దోపుయుక్తమైన ,దుష్ట్రమెన,కురూప మైన్క 

ఆసవ్యామైన నింద్యమైన, సిగ్టపడదగినం 

లీషైతే కలీల్ (ఆఫ్రు)కులమ్మువంశము, కుటుం 
బమ్యు గణము, జూత్కి వస్టమ్ము విధము, 

“తెగ శాఖ 
నాన 

లహతే కన్స్ీల (అ_ఫ్ఫు) 'సమాజమ్ము కులము, 

తెగ, సంతానము వర్దమ్సు గుంపు జెట్టి, 

కుటుంబమ్యు వంశము భార్య "పెంళ్లాము, 

యళ శితాల్ (అ. క్రీ) యూద్ధన్సు సంగా 

మము వోరాటమ్సు జండన్ము పోళ్టాట, " 

తెట్టు కి సవించు కిం, 

౮03 కత్తాల్ (అవు) ఆతిక్రూరుడ్కు వత్య 
పేయువాడు, పహొంసచేయువాడు, 

(౧3 కళల్ (ఆఅ.ళ్టు) హత్య; హింస్త సంహ 

రమ్ము వధమ్సు చంపుట, శ (03 -ఆమ్ 

(ఆఅ సర ఏసంహారమ్ము జనిసంహారమ్ము 

మంద లత -ఎవృఅమ్ద్ (అ, బుద్ధిఫూర్వక 

్ 
(లుత కతీల్ ((౨)హాతుకు,.నంపబజినవాడు. 

ఆఘడయ కహూబగీ (పా) ల౦ జెరికము, 
వ్యశిచారము. 

దుపా_లము, కరువు దొరకమి తమో 

రచి _జేద (పా) కరువునపడీనం [క్ 

జో _సాలీ (పా) కరువుకెలము, 

కరువు, 

బే కద్ (అ-పు) ఉన్నతి, ఎక్తు పొడుగు, 

నిలువు ఏ | ఏతే -ఎ,ఆదమ్(అ) పురుష. 

(ప్రమాణమ్ము మనిషినిలువు ఎ [ఏతే - 

ఆవర్. (పొ పైడుగుగల్జ పాడుగాట్సి 

నిలువాట్కి పాడుళైన్త ఎత్సరి. శ్ ఏట 

-దార్. (పా) శృంగారమైనఎత్తు చాలా. 

ఎత్తును 'చాలాబాట్రైగనులేక్క సామాన్య 

మైనఎళ్తు టైం ఏతే -ఒ, శామక్ 

(అపు) ఒడ్డుపొడుగ్పు చేజాపరిమాణమ్ము 



యింతి ! ఏతే కడామకత్ టం. జ్వమొను వైజమైన, స్వాభావికమైన సృత 

పఫురాతనత్వము (వొన్యక, ఫూర్వత్తృ స్పిద్ధమైన, అక్చ(తిమమైన సా ధారకా మైన, 

(పౌ-చీనత, వూర్వము ఫూర్వకాలమ్ము డు దత శే (ఆ క్వచిత్ , కొంచము, 

[కాలా శకవంత, కొంత, కొం ఏ మట్టుగు, నగ ససాగా 

౯ కదకా (అపు) పంవపాత్ర సిన్చ్వె లసీకడ ఏకా వీల్ (పా) అణుమూక్రము, 

“వెద్దకోర; ఆశవ్షేపషమ్ముు ఖండనమ్ము త్రప్పని ఆత్యల్పమ్సు మిశసలకొం వము. 

పంచులు పఫపూరంపతయము [పతివాదము. ర ఖా జ్ / 

| . మ (పూ) | హొ లాయ రే పద్పీ - వక్సియా (౨) ట్ర పవి(త్ర మైనృపె పావన మైన పరికుద్దవె మెను పూజ 
త్ెస = 

(య నీయమైన, స్వస్త్రయ మై సున, పవి (త్రు న్ 

1 సాయువు, పక(డ్రాలయము, 

(7 1 క్ రర య (ళ్ ర్డీ ణ ప్ర 
ణ్ | అష్టా జ్యత్కే పవితత,పొవ 

యోగమ్యు బ్లాగ్యము, అబ్భాష్టమ్యు శకి | లోగో కుడ్స్ (ఆష్ట 
స్ట ఐలటె 0 కా ప 

త, పుణ్యాల మము. క్ష నత్త ప పరి సేద్ధత, 
సామస్థ్యము, (తాణ; ఎన్నిక్క మశ్ర్యావః క్ట 

గౌరవస్సు ఫఘునక, సష్టైారము, పెత్తనము, శ ఎడ కడ్మ్ (౪) పొ-టనక,వురాతన కాలము. 

పాత్రత, మానమ్ము మయోన్యత్త వ్లువ్ప ఆదికాలము* 

గుణము ళు “జేపషము. ఆదగము, స. 

ఆధిక్యము- శ్ శ! క చత - హక్ 

వాచ శే శ్రా న! (హృ గ్థాడ్రు ఏట ఏం నుమాకు ఆగమవనము, రాప్తావిచయమ్ము సంబంధము, 

న ల సల క్త ఉఊనిక్సి (ఊఉ) కదమను ఒకవికమెచచెట్టును 
సొన పఫాపకుడుం స్ట 

(పాగుణగ్రాహి,అశ్రయుడు, ప్రైపకుకు |. ట్య భారికకము. (ఆను అ శ్వశతి 
ఆకో | చై బత -దానీ (ఆక్ర్రీ)సణగవా 

గ్ా 

ఇమ్ము గౌరవమ్ము మర్యాద, 6 ఏతే - | 
కర్నా (ఉ)గెారవించుట, మెచ్చుకొనుట్ట 

|. దచెడు. వస్ * ఏత - బవచమ్ (పా 
లకు వారు యంత ఏత కైక కళ గ ; (0 

అడు-డుగుగాా (వైమ(షైమముగ్యా (౮: 

లో అడుగు బెట్టి అనుసరించి అనువ క్రించ్చి 

యం క వెను వెంటం(మత్వమ్థాలుడే రయ లట్రల లనే 

య్య ఏన్ కోకొరక్ (ఆ. క్రీ) కక్కి బలము]. జరా బభాభా. . ఫదకొదూన్నా[ఉ) 
సౌమద్ధ్యమ్ము (త్రాణ ఈశ్వరశేక్సి భగవ |... పాజ్వ్య్వ్సంబనము శేయుటు,. కాళ్లక్యయె 
న ను సృష్టి విశ్వము తయ్యముతు స త _బోసీ (వా) 

క్ర టీకే కదతీ (అ) బగా. సహ ౮ (భ్ర 6 -కఖానా (ఊఉ) నడక్క 

మలక (ఆఅ) ఆదరసళత్కౌ.రన్వు 

ఫఘనత్క గౌారవమ్ము "పెత్తనము, 



(ఏ శం9 టో 
చూఫుటు పోవుట. ఎరీతయ్య శ ఎక 

ట్స్ _రంజ స రాశ్టై నా- క శాప్ష (ఊఉ) 

విజయంచేయుట, (శ్రమచేయుట, వచ్చుట; 

పోవుట, దయచేయుట, (గౌరవాద్ధకము) 

(లు శ బరీ -లోూ (ఊఉ) గుక్షమభాగా 

ర 1 గుజ్జమునకునడకవచ్చుటు, కాళ్ల 

పడుట, వశగతుడుసట. సంరకణలాోకి 

వచ్చుట, యై = క్ ] ఎ (లా త ఏతే 

0 60 _లేనా -లగ్నా _-కుహాథ్. రో 

(ఊఉ) కాళ్లుపట్టుకొనుట్క చరణములుస్పృ 

(ప్రయత్నముబేయుట్ర  పరుగులుపెట్టుట 

శ ఏతే సయ సజ్జ్ - (పా) దురదృష్టపు 

అడుగులు, అళుభచాయక ము, 

(* ఎత కుదమా (ఆఫు) వూర్వికులు, పెద్దలు 

(ప్రాచీనులు, (ఏవ జ య) 

(గ్ర ఏతే కుద్దూస్ (అ) పవిత్రమైన పౌవన 

నే పరిళుద్ధమైనం 

జ తీ కుదూమ్ (అ.ఫు) ఆగమనము, బేరిక, 

రాక్క తిరిగివచ్చుట్క తిముగుదల, ( ఏవ 

౧) 
ఖా ఏతే కదీర్ (అ) శకి మంతుడుుబలవంకతుడు , 

(ప్రబలుడు, బలివ్యమ్సు 

జ ఏతే కీమ్ (ఆ) పురాణ మైవ |_పాచీన 

మైన, వూర్వపు; పూర్వకాలపు: ఫురాత 

నమైన్మ (పాక, సనాతనమైన పరంపరగా 

వచ్చుచున్న; [హతమైన ఎప్పటి. 

ఆం కే కద్రిమో (ఆ) వూర్వపు, పురాతన 

'మెైన్మ (హె-వీనపుు ఎప్పటి, (వెత, చా 

శ్రా కాలపు? 

యిం | 3 కరాబత్ (ఆ. శ్రీ) సౌమిప్యము, 
సంబంధము, బంధుత్వమ్సు చుట్టరికము 
ఎ! చెయ్య! చ -దార్ (పా,ఫుచాం 

ధవుడ్తు సంబంధుడ్సు బంధువు, చుట్టము, 

కావలసినవాడు. _ద్ర్ర! చయం! 3 - 

డారీ (పా చాంధవ్యము, సంబంధమ్ము 

చుట్టరిక ము, 

న! 

జక? 1 చీ కరాబతీ (ఆ)రక్త'సంబంధముగల, 

బంధుత్వముగ ల, కావలసిన. 

గ! త కశాబ (అ.పు) గాజుజాడీ, జాడ్తీ 

"గాజుబుడిన్నె టం. ద్విముఖి= 

చేత్రికు పాక్షి, 

యు! ఛకిరాత్ (ఆ శ్రీ పఠనము, వాచకము, 

్ర ఛో గ వా ల్ (అపు) విశాంతి విరా 

మమృు వి(శామమ్ము సౌఖ్యము, కాంతము, 

"నెన్ముత్తి నిమ్మళము; హోయి్యి. సుఖమ్ము 

స్వస్థత, నిలుకడ, స్టిరత, స్థిమితము; దృథఢక, 

'స్టెర్యమ్యు క్. టేచ్పు శ్పపిక, ఈభిమి, 

“సవానమ్ము ధీరత్వము, నిశ్చలత్వమ్ము. స్థిర 
బుద్ధి; ఒడంబడిక, ఒప్పందము; సమాధా 

నము, (ప్రతిజ్ఞ; ఒజప్ప్వుదల నిబంధనము, 

6ధ్పు 1! -పానా (ఉ స్టరపడుట, 

నిశ్చయమగుట, తీరుమానమగుట. ఎ 1 ఛీ 

ఏఎం -దాట్ (పొొఒడంబజిక్క ఒప్పుదల, 

ఒప్పందము, తీర్చు, నిశ్చయమ్ము. త్రీరుమా 

నమ్ము పరిప్కూరము, టృ కా దేనా 

(శ) స్ట్రష పరచుట , సాని ఫపించుట, నిశ్చయ 

షన. తో! ఎ 1౫ -వాకెయీ(ఆ) 



యు '్రో 
ఖండితము-గా, సంపూష్ణ ముగా, పరిస్టైర 

ముగా, నిహ్య_ష్ష గా, యధావిధిగా, 'స్మక 

ము = న్ శి తా వు తా సరిగా 1పత్వు ! తీ ఒ్క 

మచార్. (అ) ఒడంబడిక, మాటముచ్చ 

టల్కు ఒప్పందము, నిశ్చయమ్ము నిశ్చితా 

రములుు 
ఢా శావాటి 

యు | నే కరారీ (అ) స్థిరమైన, స్థిమిత మైన, 

దృఢమైన; నిశ్చయ మైన ఒడంబడికయైన 

యు తే క -బే (పొ)చిక్త్వవైకల్యము, 
వ్యాకులత, తల్లడము, ఆస్వస్థత, కలత. 

ఖే! ఫే శశాకుర్ (అపు) గుడగుడ, కడుపు 
లోడగుగుడలాడుట్క కడుపువాగుట. 

న. ఖీ కెరాన్ (ఆపు) సామోప్యమ్య్ము ేరిక్ష, 

సంరౌరాగము, (గహకూటము, రండుగ్రహ 

ములు ఒకరాశిలోవేరుట్టు యయా గ ము, 

రా తలుం 1! శే _ఉఊస్పఆదైన్ (ఆ) 

శుభ్యగహద్వయకూటము, శుళళయయోగము, 

ప్ర 3 కురాన్ (ఆ.వు) చరువుట, నేర్పుట, 
మహమ్మదీయ మత (గ్రంథము. | ఛే 

ర గ ఎడి -హిద్యకర్నా (ఆ) కురాను 

కానుక్క కురానునువి[కయించుట(గౌెరవా 

కమిటందురు) 
థ్ ్ణ 4 

టీఏ శశానల్ (తు,పు)ు తుపాకివేట 

"కాడు, తుపాొకిబంటు, వేటాడించువాడ్డు 

ెనికుడుు ఉఊక్క_ళేము, దండుతలారి, పరి 

చారుడు సేనకాచువాడు, యామికుడ్సు 

(ప్రవారివాడు, "కావలివాడు, ముందుండు 

చవైన్యఫగము, 

అజో కశ్రాయన్ (అపు) చూడు (ఏ.వ 

గాలు త 4... ప్రీతిగతులు సందర్శములు, 

ఊహోాపోపహాముల్కు, 

500 లో 
అబే మ్రర్ల్ [ఆపు] సామిప్యము, సం 

బంధము,దన్షర చుట్రరిక ము, క వనీ 

-జృజువార్. (ఆ) చుట్టుపట్టు చుట్ట్యుప 

క్యాల్క్కు ఇరుగుష్తూరుగ్పు పరిసర్మపదేశమ్ము 

సొామిప్యస్థలముల్ను 

౮ ర్త కుళ్చాన్ (అపు) బల్మిదాపదోరము, 

బలిదానము, బలిహారము, 

అంబులపొదికట్టి తలిగించుకొను తోలు 

వారుః కర ఖే -గాహూ (పా) బలి 

కీభము, బలిస్టైానముం 

తో ఛే కుర్చాన్ (ఆఅ, తీ) )బలిబలిదానము, 

బలిహారము, మసహమ్మదీయశాస్ర్రాను నెర 

మెనపకువధం 

వే ఎొనైము; 

యజ్యతే కుర్చత్ (అక్ర) సామిప్యము, 
ద్వ లి బంధ్ధుత్వను, చుట్టరిక ము 

అా=వీ 

వత్ కుజ్జత్. (ఆ. శ్రీ శీత్రలమ్ము చల్లదనము 

వీత్రము, ఇలువ, (ప్రకాశము ఉల్తాసము, 

సంతోపము (తో ఖ్ప ణే _తుళ్ ఐస్ 

(అ) -నేతోత్సవమ్యు కొమారుడ్యు కండ్ల 
చలునమంద్యు ఒకకూ రాకు, 

న! 

3 కర్ హూ (ఆ,పు) పుండు, గటౌయము, 

యే కర్ వూ (అ పు) -వీముపడినప్పుండు, 

('మణము, 

టూ కుర్ (అపు) మండలము గోళము 

బింబమ్యు వర్తులము, చక్రము బిళ్ల ,గుండ్ర 

నితునక్క గుండు గుళిక, 

టో కర్ జ్ (అపు)  బుణముు అప్పు, 

ఆరువ్కు ఇయ్యవలసిసద్సి అడిగి తెచ్చిసదిం 

అసమ (చత -వెవాస్ట్ట (ఆ) ధర్మ 
బుణమ్ము ేబదులు, వడ్డియును కాలనియ 



లో 501 య్స్రతే 

ర 
మములేనిఅప్పు, క$ మ (ది తే వ. తాకా "క ర్మిజ్ వ (పాష 

(పా) అప్ప్వులవాడ్యు ఉత్త మక్తుడు అప్పి 

చ్చినవాడు. ) ,! త్యం తీ 6 ్ (సా) 

అధమర్దుడు , బుక గస్టుడు; బుణికుడ్డు 

బుణస్టుడ్పు అప్పులకాపు, అప్పుతీసికొనిన 
వాడు, యు ఫీ టో _చారీ (పా లో కర్న (ఆ.ళ్చ) (౧“హకూటమ్ము చమోగ 

“శకొమిజే (పా. శ్ర) (క్ హ్ జి మె న, 

యొకవమ్ము ఎజనిి కక్యనగ మెన, 
ణం అం) “౧ 3 రా 

() (ఈ 

వనస్నెగల 

బుణమ్ము అప్పుపడుట్స లప్పుః ము ౧౩ నుండి ౧౨౦ ఏండవరకునుగల 
రంగి 

జ్ర కర్ జీ (అ.ఫు) బుణము, అప్పు కాలపరిమితి దిక్ట్రకాలము; శృంగము, 

కొమ్ము, (ఊదువది. 

లేర్పేత (త పర్నా-కళ్నాయి (పావు) 
కొమ్ము బూరగ,చుయ్యంక్సి తుతారము. 

యో [. కర్ జీ (అ) అప్పుసం% అప్పుగొనిన 

త్ే శ్రర్ర్ (అ, ఫు ఖండము, తునక, కబ 

భము, బుక్క; చెవిపోగు. 
గ్రననే చ కజక్ వీక్ (అ-పు) వక మెడబుడ్లి 

టం! కిర్తాస్ (యాు.పు) ప్మత్రము కాగి పర ఫే క్ి వీ (అ ఫు) అ! యజ్ఞ 

తము కాగదము, ల 

ఖ్ ల . లట త్ కరన్ ఫుల్ (యు, ఫు) లవంగము, 

గవ భే కుర్ అ (ఆఫు) పాచిక సౌళ్ళి పం క న 

ము జూదమ్ము భౌవము తెలియజేయు జ ఛే కరాలీ (కు. శై). ఉక్కళము, 

టకు హ్ ట్లు -మొ!1విః గతే దండుకావలివాడు, (ప్రహరివాడు, యామి 

ట్ -బా జే (పా) బిట్టు వేయుట కుడ్కు పరిచారుడు, కావలి వాడు; వేటకత్తి. 

యం ౧0 9 

జూదమాడుట,ర్ర ) |! - '- బ్పక ఉత కరీబ్ (అ) సమిోపమున్క దస్షరృబేరి, 
దరిలో, పొళుగును దాదాపుగా కొంచె 

(శ- డాల్నా - అ జేక ఉ్ర 
వో లా ౦దా కర్చా ( ముతక్క్కువగాం / సత ఖీ (| ల్లా ఛో మ 

వీట్లుమొ!వి వేయుట్క 'సగినముచూచుట్ట 

పాచికచేయుట. ఉఊల్,ఇఖ్ తితామ్ (అ) కావచ్చిన, ముగి 

రా యనున్న , ముగియుటకు కొంచెము మిగిలి 
ట్రీ కుర్ క్ (అపు) సంరతృణమ్ము పదిలము, య 

యాన్న- (ఆ (తే = అథి క్; 
కాపు, కావలి, ఆటంకము, కట్టు అడ్డు, ర" అలో స్త్ డలు (5 

నిర్బంధము, కట్టడి రాజాధీనమ్చుఅధ్ధీనమ్సు ఉల్ ,ఫష్మ్క్ - కియాస్- సంభావ్యమైన, 

అధికారములో పెట్టుట. సులభ మైన, సుబ ధన, సాధ్యమైన 
సయుక్షిక క యెన్మ యుక్న -మెన, అాలీల్లే 

యో ఇకకీ (ఆ. క్రీ త్ర చూడు గై నే. యం) ! -ఉల్స్మర్ల్ (అ) చావనున్న, 

టీ (ఏ శ్రే = శ కజిన్ - 'కజ్ఞమ సాక్ అవసానదళలోనున్న. 2 కం 1] అళ్లిని 

(తు.ఫు) శనభార్యను ,పరులకప్పచెప్పిన -ఊల్వకూల (ఆ కానున్న :శీ(క్రుములో 

వాడ్సు కుం చపెన-గాడు, "కాగల కాగల, 



యో ర్02 బ్? 
ప్రతతలలతననలనడులాతాు త నునన 

ననున నలుని కర్ధన్తాన నాననా యావ తననాలవ ననన నకనానాన వానా 

లు ౫ కరన్ (అ.ఫు) సవావాస్సీ చెలి కొడు, 

సరియైన ,పోలినసామ్యిమైన ;కలిసియున్న్య 

సమకాలికమెన్స శేరియున్న్య చేర్యువె్స, 

సమోసపమున, “చస్జర, కేయవలోే. లల్లి ఖే 

(యే -ఎ|కియాస్ (అ) ఊహానుగు 

ణ్యమైన, సంఖావ్యమెన, 'సయుక్షి కమెన్క 

సుబోధమెనయ్రైయమేందిశ్కుస్లో తి? మస 

హాత్ (అ) సంభావ్యమెస్క హీత మైన.డాచి 

తమైన్మ యుక్తమైన, మంచి, 

గాల ో  కరీస(అ,పు) సందర్భము, సంబంధము, 

సంయోాగమ్ము ఇేరక, కూడిక; ఉాందిక 

ఊహ్కృ అనురూపత్వము, అనుగుణ్యత 

యుక్తత ,ఏ ర్చాటు క్రమమ్మువరుస, పద్ధతి, 

అనుసౌరమ్ము వైఖర్శి తీరు, రీతి, భంగి, 

"తెరగ్కు విధన్ము మాగ్దము, (ప్రకారము, 

సజ్జ అందము. కట లా ౯ తే య 

సీలగానా(ఉఊ) ఏర్చాటుచొప్పున పెట్టుట, 
ఏర్పరచియుంచుట,క్రమ(ప్రకారముంచుట, 

యు [తే కసావక్. (ఆ, శ్రీ) కఠినత్వము, 

నిర్ణయ పరయపత్ స్రమ్యుదుఃఖము ;వ్య్యాకుల ము, 

లత టుత్ కపాయీ. (ఉ.పు). కెట్టివాడు, 

కట్టిడి ం కరూ9రుడు= 

కల టక్ కసాయినీ (ఉనై). కట్టికవాని 
చలో జ్ 

భార్య; కట్టిక ది 

మటన్ కిస్ (అ. క్రీ) భాగన్సు ఆం౦శమ్ము 

విఖాగమ్కు పొలువిఖా :ములుగా చెల్లించు 

(ద్రవ్యము, పొలముయొ॥ వానిపన్ను, ముుడే 

చస్తే -బంవీ (ఉం) విాగములు గా చె 

ల్లించుఏర్పాటు, శ్ ( కలిత _వార్ (ఊఉ) 

విభాగములుగ్యా క్రమము గా; కొంత 

కొంత-గా,. 

ఫ్ర శసమ్ (ఆ.వు) శపధమ్ము (ప్రయాణము, 

సళ్తేము, వాస్త ఒట్టు,౮ (లతే కొ 

నొ(జ్హ్ర జట్టుతినుట(ప్రయాణముచేయుట, 

'సతస్టమని నిమూపించుటు, 

'సవరించు€ః ట్ర క్స్మ్ (అ. శ్రీ) ఖండము ఛ్రాగమ్యు 

శరం (అప ప కుఛాగము పాలు; జాత్తివగ్గమ్ము 'భెదము;, 
గీ కర్యు (అపు) గోరమమ్ము మట్టం భాగ ఏ లల న న్య "ఖే క 

అాలిలలానె విధము, త్రీళ్క రీతి, వెఖరి+ 

ల| పమాణములు, ఒట్టుస_త్తెసుల్కు ఒకరికొ 

తే కజ్. (పాంపు) పట్టు మాడిపట్టు 

ప్ర!) కజ్ఞాక్ (తు,పు) దోపుడుదొంగ, 

"తెరవాటు గాడు, (త్రోవలు కొట్టువాడు 

కొల్ల కాడంం లా! గ ఏతే -ఎెఅజల్ (ఆ) 
ఫై 

మృత్యు చేవత- యాంాజవేకిస్మత్ (అ. క్ర్రీ;నభ్రానము శ్రాధము, 

పాలు అదృష్టము భాగ్య మ్ము పెర బ్టము; 

(పొంకము; (ప్రదేశము భాగపోరము. 

జారి 
లే! ఏ యరాాచే అ లాం (ఉం) ఆద్బష్ట్ర 

₹ో కుజివూ(అ.ఫు) "చేఫఘనాధు కు, మేఘాధి వంతుడు 

కరు పరూణముచేసుకొగుటం 

లై! 3 కటక్ (శు. శ్రీ) దోపుడు,కొల్ల, 
తోంవలునొట్టుటు దాడి. 

"జీవత. లోలో తే కాసా(ఆఅ) ఇంద్రధ యరాలుతే 3 స్మయ (ఆఅ) శపధ ఫూర్వక3 ము గా 

నుస్కు, సీింగాణిం ఒట్టు పెట్టి? బాసబేసి ప్రమాణ ఫూర్వక 



కే 

(అ) ప౦'సంగభంగము, ఒకరుమాట్లాడంచుం 

డగా అడ్డుపడి నడుమమాట్లాడుట. 

న్ -ఎ్కనజేర్ (అ) ఇదిగాకను, విడిచి, 
వదల్సి కాక్క తప్ప; ఇంక్కమరియు, ఇంతే 

"కాక్క ఇదికాక,అదియెట్లున్న న్కుఎ క్షైనను, 
యూ 

అదికాకుండ సే, అదిఆలో-విందకుండ. 

లాదక క(కిత్ అ (ఆపు) ఖండమ్ము భెగమ్సు 

తునక్తృపత)ిముు పతిక్క పదే 

శము, పా9౦0తము,భూభా?;ము.ఒకతుండు 

"నేల తుండు పద్యము లేక పదములోని 

కొన్ని చరణములు బంధవిశేపుము, 

జయే కళ్ యయా (ఆ) ఖండిత మైస్కనిహ్కర్ష 

మైస్స పరిష్కార్యమైన్క తీరైన నిశ్చయ 
మైన, కడపటి తుద్పి ఆసాంతము, బొత్సి 

గా సంవూక్షము గా, నిశృ్వయముగ్కొనిస్సం 

శయము-గ్యాపరిష్కైర ము-గ్యానిహ్కుంర్జ గా 

యదారముగాం 
మ. 

చంక క్రిత్మ్మీర్ (ఆ,శు) ఖర్జూరపు విత్తనము 

మెటార లేక పల్ల ము-గానున్న గీతృఖర్టూరపు 

కాయ తొడీమవర్టి కెలుప్రు అల్పము 

కొంచము రవంత, ఒకకుక్క_ పేరు, 

అడే కక్ష న్ (అ. శ్రీ) కార్వాసమ్ముపత్తి. 

అత కలబ్ (అ,జ్ఫ) గువ్శాలోయిబొరియ్య 

గుంట గిన్నె. 

లో కర్ (ఆపు) అ గాధము,అడుగు,లోతు, 

(్ర కా (అ. శ్రీ) ముచ్చిలిగుంట, పెడతల, 
మూపు అనగా మెడయొక్క_ వెనుకటి 

భెగమ్ము వెనుక, తరువాత ,'వెంట్క దొబ్బు, 
దెబ్బ 

(గ్రే కన్ (పా,పు) పంజీరమ్ము దేహము; 

ర్0ర్ట 13 

ఆరనగనృత్తఖండము. ఇ [0 లకక కలామ్ కాయము .బంట్బె చె, తడక్క కిటికీ 
క మ్ములు, 

(11 కధల (అవు) తాళము వీకము క్ర 

య్యమ్మి! - ఎ,అబ్దన్ (అ) అతరాలబీనమ్సు 

ఒనమాలబీగము* (౮ టం యే అలీ 3 

వస్వాస్ (ఆ) చిక్కుతాళము, అవమరాల 

బీళము , చిక్కు, తిరుగుడు, 
అవీ 

యై కక్లీ (ఊఉ. శ్రీ) మూతగలపోత్రము, 
"మెలి-చుట్టు” లతొడునసృబరత్చి డచ్చి, అంద 

“వునపీలవాడు, ముదులాడు, 
దడా ణ్ యట 

అవి 

ఉ జాతో 
(టోపీ క్ ( ఒ.13 కుకొనున్ల్ ణన 

(పా,పు) కోయిలవంటిఒకఅపరూపమగు 

రుక్ నూస్ 

(1 కల్ (అ) సమాధి ఉత్సవములలోను 
తద్దినాదులలోను పెద్దల పేరుమోద "నేదైన 
చదివించెడు కాలములో .దివెడుకురాను 

లోని (కుల్ హువల్లా) యని ఆరంభమగు 

కొన్ని అనువాక ములు సమాధి; ఉఆత్చ్సవము, 

త్రడ్జినము, శోదిపింపుడు, మంగళమ్ము సవ 

సానము, అంతము ఫపీరమాన ము, 

ణో గ్గ లే -ఆనోజియ(అ) (చాహ్మ 

ఇళార్థములు కుడుచుచాడు, పింజడాకూళ్లు 

తినునాడ్కు లేరతిండితినువాడు స్మత్రపు 

కరాళ్లుతినువాడ్సు  ఎత్తుకతినువాడు. (శే 
(ఏ -హోనా ,(ఉ) సమాధిటత్సవమ 
గుట్ట చదివింపగుట, మంగళ ముపాడుట్స, 

పని 'తెల్టవారుట లేక తీరుట్క ఆసొంతమ 

గుట, అంతమునొందుట. 

అటి యై 

[ఏ కలా (ఉఊ. శ్రి) కళ, విద్య, వినోదము, 

అట్స మోసము టక్కు, విద్దె, మలు. 



అల 506 కే 

వీల్లిగంత్సు పల్లటి, యం) ట్ర త-వాజీ(ఉఊ) బాత క్ల్చ (ఆపు పహూలమ్ము నోగ్గలు, 

చూడు ( ట్ అనువూకు, ల జె 
య " య్ = తే కళ్చీ (ఆ) ప్పాద్యుమైనృచ్చాదయసర్కు 

౮4 =వాజీఖానా (ఊఉ, పల్లట్రీల్దానుకు; స్పాదయఫూర్వక మైన్మ మనఃవూర్వక మైన; 

పల్లటీల్దాటుట్స పల్లటీల్ వెచుట్క ొన్లిగిం అపద్ధమైన కృ(త్రిమమైను 
తలు "పెట్టుట్క పరుగులాడుట. వః ్ 

యుకే క్ల్లత్. (అ.్వై) ఆల్బత్వము, త్త, 

లోషమ్సు దొరకమి్మి అేమ్హి కొఠరత, త్త 

వ; వాలమి, కజవు, శతమమ్ము కష్ట్రమ్యు 

సంకటము, ఇరుక్కు ఇబ్బంది. 

లీ లేడ "లేక చానలు (50డ్సు, ముర్క్నీళ్ళు లంజ 

టా కళ్లామ్(పొ.పు) దుశ్మాస్టకు,పోకిరి, 

తలకొట్టమార్కి సిర్టమాలినవాడ్సు మాయల 

మారి; అనామభేయుక్సు పేరు ప్రతిస్థ లేని 

వాడు,దరిద్రుడు,ర ట్తడ్కుదిక్టమాలినవాడు- | (౩|3 కుల్జుమ్ (ఆ,ఫు) కెంపుసము దపున 

లలత కళ్టాబ (ఆపు) ఇనుపకొక్కి లేక నాన 
వాసము, చేపలగాలమ్ము ఇనుపకడియము 

"లేక ఉంగరము, 

క గీ వణ శు తొత్తు ఆళుద్ధమైన్మ మురికియైన్న అసహ్య 
మయిన, మిక్సి] -లివాడబడిన అ నేకులుటాప 

యోగించుటబే చెడిన్స అపవిత్రమైన, 

= ట్రునయున్న నొకగామముపేర్కు కెంఫు వావీ 

) 1డే కుల్లాంచ్. (ఉ- శ్రీ) గుజ్తము మె 
వా సముద్రము సముద్రము, 

వానిజచాటు, గంతు దూక్కు చెంగనము, 

జ అణి న 
బట్టలు కొలుచు కొలబద్ద "లేక కొలకోల, క కల్ (అవు) పడగొట్రుట, టి 

వ ట్టుటుః నిర్మూలనము, పెడు, ఛంగమ్ము 

అత్ర కల్బ్ (ఆపు) తల్మక్రిందైనద్కి (క్రింద భగ్నము. గో గాక -నసమ్₹2. (అ) చిన్న 

లగా(వేలాడునద్రి వృదయమ్ము గు౦ డె భిన్నమ్యూ నేలమట్టము, భచ్చము, పొడు, 

కాయ, మనస్సు, అంతస్సు; మధ్యమ్ము ధ్వంసము నాళము 

నడువు, మట స మధ్యభ "గము, 

మూలబలము, సేనామధ్యము, అళుద్ధమైన 

"వెండి లేకబంగారు, కృతిమ నాతామ్ము 

కృషతిమమెన, కొండలనడిమిచిక్కు(త్రోవ, 

కొండకనుమలు్క్యు ఎడను (కుడికివిరుద్ధము,; 
వ! 

షజీర్తుగుంజా కాయలలోగుజారులేకపష్పు; కే కల్యీ (ఆ త) తగరము; సున్న 

"పెంకాయ మె! వాని లోని బొండలము* ము వెల్లదరుప్సు సున్నమువేయుట, తన 

ఫ(టాట్లాలీతే -సాడ్. (పా) భృ్య(త్రిమనాణి రఫువూత, మెరుగువూత్మ మెరుగు 

ములుచేయుచాడు. మెరపు, మిసిమ్మి వ్రైవైమెనమగుల్క్యు ఆడం 

లత శ్రిల్ ఆ (అపు) కోలు, దుగ్దము, రాజట్ 

వనమ్ము లేక నురు. |! ఎ ఎబీ్ర - దార్ 
(పా) దూూధిపత, కోట నాయకుడు 

కోటమైయధి కారి, 



య ర్ర07 
బరము,జంబము, అమ్ (్ లోతాకాకుప్త 

(పొ)వంగళస్మము. (టట (తాఖుల్నా 

(ఉ) రాగిచేలుట, కుండపగులుకు, గుట్టు 

బయలుపడుట, రవాస్యముబట్టబయల)సట, 

యదాక్థము తెలియుట. (్్న తే - 

(పా) తగకప్రపనివాడు. 

క్ నస ఫ్ర షా 
ఊత కల్ఫీ (న డూ టా 

యై ఫలక్ (ఆఫ) మనోవ్యక, న్యాకు 
చింత, పర తొచష్రము, వసిసన నము పై పల 

లమ ప్రకా (ఆ, శ్రీ తై) 
ను౦డి నీరుప: డుదప్పుడు, బుడదబుడ, 

శత కలమ్ (ఆపు) శేఖతి, కలమ్ము (వాయు 
సాధనము, ఇడ్డి, పుల్లు కణిక, జాదుగాటి 

తునక, జద్దపుకణికు కొమ్మ: శాఖ జం 

కువులఫొమ్ము, పళువుల జన నేయ్యద్రియమ్యు,; 

కొలబుడ్డి లేక పొడుగాటిసన్ననిసా గాయి 

బుడ్డి కూచిగాగారిగిన చెండు వెండ్రుకలు, 

నంగులు జేయుకూూర్చిక లేక తూలిక "మొల 

ప పేయుటకై కోసినకొమ్ము ఆంటు ,అంటు 

వొమ ఫ్ర గాలటాణము:కున్న బాఖసంచు; 

అధికారము, (ప్రభుత్వము ఖండించిన, 

ఖండితమైస్క కోసీన్స నరికిన, ఛదిత మైన 

బిన్న మైన. రకం 13! 46 -అండావ్ 
శానా (జా లేఖ పమాదమువేయుట 

(వాయుటకు మకచిపోవుటః (వాయుట 
లోవిడి-చివెట్టుటుఎయయ్యు శ్ర -బంట్ (పా) 

లిభితము, (వాసినది,(నాతమూలక మైనది, 

రట శత _బంట్ క శ్నా (ఈ) లిఖిం 

చుట, (వాయుట్కుపున్వక ములో లేక లెక్క 

లోచేర్నుట.(వాతమూలకముగాబేయుట, 

థ్ తల బత -బంద్ హోనా (ట్రా లిఖి 

యే 

తమగుట, (వాతమూలక మగుట, (వాయ 

బడుట యథ 

తు. గ జ-టెకిక, ) ణు ్ప దు గుడ్డబీలిక. (= సృర్వత్తు ఆవ 
క __పాక్(సా మ 

ఇృే్య్నామార్నా (ఊఉ) (వాసిదికొ స 

వే యు ఓట, తుడుపు పెట్టుట ఏ1 చ ఖత 
త్ 

_తరావ్ (పా) ప్రనాకతి. ఏ + నా 
-దాన్ (పొ శేఖిణిపె పెక. ఉం ఆకా 

వామ్యలార్డి రావాలా (పే ) రాజ్యము, పభుత్వము. ! వామి 

లల అంక క (ఓక కసాయీ[ఉ)లంచ 

ములుతిని అన్యాయ చేయం రాయస 

“నాసు. ర్మ క్ "కాక్ (పా, వేఖకుత్ను 

రనాయసగా షు ౯ నళ న్ (౫౮0 
న 

ల లా త కారుడ్కుప పఠతు 

(ఫా) పు సా కోక్, (వాతపన్సి గంగ 

5పని చి(త్రలేఖనమ్ము ౫ చడప్రపలి, ము 

[మకు చెక్కపని. (లం - 
కశ (ఊఉ) శదించుట, ఖండ్ంచుట,కో 

యంట.నమకుట్టు తెళగొట్టుట. వ్ మఖ 

-లగానా (డి) అంటువేయుఓ. అంటు 

"పెట్టుట (డి ౮ -వకోీనా(ఉ) వేదిత 

మగుట్క తెససట, నరుకుడుపడుట, కోయ 

బకుట. పో ఆకే -ఎ, మూ(పా) వోమ 

తూలిక , వెండుక లకళూర్చివ, 

జే! 
వేవ సా 

తే క్లమో (ఆఅ) హస్త లిఖిత మైన, వేత 

(వాసీన (వా స్స్న కం "లేక కడ్డివలె 

నున్న హాస్తళీఖికము ఆదగ్శ్గనము; ఖ్ 

సము, (నాత్కే "లేఖ +! కత -ఆ 

(ఉ )) నే . 

మ. -పోణ (పా.వు) శుద్ధిచేసిన వె 

ట్విప్పు ెట్టుప్పు కణికలు. గ్ రే 
-కశ్చ్నా (ఊఉ (గాయుట్క లిఖించుట* 



బ్ర చడ 

జాతి కు. 

ఏ పత కలందర్ (పాంష్ర)గడియ,గడ్యమాను, 
మ్మ్ మొద్దు మోటువా డదు గడుసు 

వాడు తుంటరివాడు, పాశం సిగడీ,కోతు 

గ్లో ౮ గ్గ య 

ఠం 
లవాడు, దొమ్ము5వాడు, సన్యాసీ, వెక్ష్సు 

రుడు, నిటాడు 

యాన్ 

() ఏన!త్ర కలందరా (జంపు) ఒకవధయమెన 
"రా 

కట్లుబక్రీ స్ట 

2 లీ 

సు న 
త్ర పంత క'లందవీ (ఊఉ. త్ర్రై) నిటాడు, 

భన శ్ర ఆత కుల్ల (అ..త్ర్రై) కొండకోటకమ్సు పరత 
శి్సరము, శిఖరము కొన్వమాడు ,నడినెతి; 

ఒకవిధమైన జ్జపువన్ని, కొంచముపసరు 

కిం 

వ న్న్నెం 

వ 
క కలీ (తు.ఛ్చు) బానిన, సేవకుడు, బక 

వులుమోయువనాడు, సెష్టముకేయువాడ్డు 

పనివాడు, -వెళనికుడు, వేతన మునక్రపనివే 
యువాడు, కోయీ ఆప్త పా వెత 

తనికమ్ము కష్టము పొటు, సేవకావృత్సి 

ఇవాక్రి కూలిపని, 

లా ఈావావీ 

లం ల్ (అ) స్వల్పమైన అల్పమైన కొంచమొను లఘ్మువెన,చిన్న పొట్టి తష్ట 
ఇవెన 

అా=శ|ే 

అత కలియ (ఆం) జేనితో-వైన హలిపివండి 

న మాంసము, 

అ (ఫైత కల్యాన్ (పాష్రుగుడుగుడ్తీ హుక్హై. 

3 603 కిమార్.. (అపు) ద్య్యూకమ్ము జూదమ్ము 
పందెము, _ పాచికలాట, (ద్రవ్యము ఒడ్డి 

యాడు ఓటుెలుప్రుగలయాట; నడవడిక 

దరి; జూదమాడువాడు. ట్రా ర్త 603 

బాజీ (పా ఆజావము, ఉజాచికలాట, 
న! న! న్ ఖీ జ మ వో 

గే (మ (త వే ౯; ౬] యానం కాల్య 

బకారిరదూూడు.నవెాట్రు, త్ 

శాన 

టీల సి వా,” కా లొ య (0కే కమూమ్ (ఆపు) వినము,జాతివ్వమ్సు 
మోరి, చన చ లా వళ జొ జె హాం పద్ధతి, వ మ న. రెప క్స్యమెలలా 

జ జ్ క్యు పష్షుబట్టు నారబక్త నీచులు 

వి 
ఉళి ఖా 

చె 

|! 

చువ్వ 3మ్మ, మెట్లె,  జెట్టెపట్టు కయి 
యి) హ్ ౦౧3 మక 

కానన్ - ఇళ లం టంలసల కంక 

అణా 

గా ఛే మర్. (అప్పు) చందురుడు ,వందమూమ, 

"వెండి, కాస్నము, బు శమ రిచీ వా 21, 
అజనేలే + ల్లీ 

ఆక్ రబ్ (౨౫) చమాకననంందుడు, అకు వె ( ) మ్ప్రె్ళున సై ( శ దూరం సా 

లస్నము, ఇజష్టోడు- 

న్! 

కళే కిమకీ (ఆ చక సరి చాండ 

మావపు. 

అంటే జి 

యే కమా (ఆ, త్రై) వల్లపవ్వం గువ్వు, 

ఒక తెగ చ రాస్యక్త్రిలు, 

అవీ 

శై ఇమ్ఒ (అపు) పడశొట్టుట, కూల? 
టుట్ట ఛొస్ప్ట్రమువెయుట్క చిన్నా ఖిన్నము 

వేంయుకీ, 

అండేంక కమ్కుమ (అపు) దీపప్తుకు ప్పె 

(చిన్న లాంళర్సు, బాడి సింది; పశూగీలీలాోోో 

బుక్కు “మొ! గసంకటాడులు పోసి ఒకక 

పి ఒపరు వెసకివేసికైను లక బుజ్దలం, 

గందపాడీకాయ. 

వావి జాని 

చంక కమాజ్ [ఆ్ర్రీ] లాోక్బుసము 

ఆఅడుగతఆంగ, 



యాతే న్౮? 

బగము,కజంబము, అసమ ర ో తొాకుప్త 

(వా ) వరా? భస్మము, (ట్ 
తాలుల్నా 

(ఊఉ) రాగి తేలుట, కుండపసలుట, గుట్టు 

బయలుపడుట, రహాన్ధముబస్ట్రబయలస టు. 

యదార్ధము తెలియుట, గ్ తే - 

(పొ తగఠరప్రుపనివాడు. 

సే పల్ఫీ (ఉ. శ్రీ) చూడూ త్ో 
అదు. అాతి 

ప్రై కలలో (ఆప్ర) తనోవ్యక్క వ్యావలమ్మ 
చింత షష కలవ 

ఎంది జాని న 

(వ కల్కుల్ల్ (అ, శ్రీ). జాడిలేకబుడ్డిలో 
నుండి నిళుపడుదపదడు, బుడదబుడం 

నూ 
జ కలమ్ (అ.వు) శేఖణ్మి కలము (నాయు 

సాఖనము, కడ్డి, పుల్లు కణిక, పొడుగాటి 

తునక, ఆద్దపుకణిక కొమ్ము, కాఖ్య జం 

తువులకొమ్ము, పళువుల జననేయ్యద్రియమ్యు, 

నొ ల డ్జై "తేక పాడంాటెసన్నని సా రాయి 

బుడ్డ కహాచుగాషోదినషిస చెండు వం(డుకలు, 

గంగులు వేయుకూర్చిక లేక తూలిక "మొల 

పవేయుటకై కోసీనకొమ్మ,ఆంటు,ఆఅంటు 

కొమ్మ, పూాలబాణము? కున్న బాణ సంచు; 

అధికారము; (ప్రభుక్వమ్తు ఖండించిన, 

ఖండితయైస, కోన్న్స నరికిన, ఇెదిత కైన 

విన్న మైన. ఫృత్ర 1! 3 -అంచాజ్ 
ప శాన (ఊఉ లేఖక్యపమాదముశవేయుట, 

[(వాయుటకు మరచిపవోవుట, (నెయుట 

లోవిడిచిపెట్టుటంఎంట్లు శత -బంజ్ (స్కా 

లిఖికము, (వాసి+ది,(నాతమాలక మైనది. 

టమ శ్రే -బంట్ క శ్రా (ఈ) లిఖం 

చుట, (వాయుట్కపుస్నక ములోలేక లెక్క 

లోవ ర్పుట.(వాతీమూాలకము-గావేయుట. 

టి ముపు న్ -బంద్ పోనా (ఉఊు లిఖి 

తమగుట్క (వొతిమూలక మగుట, (వాయ 

బడుట. ఆజ్ ఆ -పొక్ష్(ఫాా తేఖభి3 

తుక్తు- గేం టకాం శ్కం హ్ వు శసడ్డవలి ర్ం పరత ఆత 

ఆఎచ్యాచార్నా (ఊఉ) (వా సిదికోొ ట్ 

వే యు ట, తుడువు పెట్టుట. టలు 
_త రావ్ (పా) జ్ష పేనాకతి. ॥ చీ శత 

షు "బేభిత వళ ను 

సజు రాజ్యము ( భుత్వ ము. ఆ 

క ఉం స. (ఓ 1 పెసాయీా(ఉఊ)లం-ద 

ములుతిని అన్యాయము ముచేయు రాయస 

-గాడు. శ్ రం కార్ (పొ) తేఖకుడ్యు 

రాయసగాడ్వు రంసరి, చిక కామక్కుపట 

ములయవాయువాడు, చెక్క టవ్రుపనివేయు 

వాడు ముదలులేకఅచ్చులుచేయు వాడు 

కత్తిరిబట్ట, చీటిబట్ర. క్ర రత కారీ 

(పా) అేఖనమ్ము (వాత న గంళ 

ఏకుని, చిత్రలేఖనము, ష్య యపుపని, ము 

6 - 
క శాస (ఊఉ) వదించుట, ఖండించుట,కో 

యుఖట,నరయకుట, కెగొట్టుట. 6 మ 
-లగానా (ఉ) అంటు వేయుట. అంటు 

పెట్టుట 6, ఆత -పకో నా() ఇేదిత 
మగుట, "తెసట, నరుకుడుపడుట, కోయ 
బకుళు. పో అరే -ఎ, మూ(పా) దోమ 

తూలిక, 'వండ్రుకలకూర్చిక, 

(ద్రలుమెొ॥వి చెక్కు భయ 

బండ్ కలమో (అ) హస్పలిఖికమెన్న వేత 

(వాస్న (వాసీ సిన కణింవలె శ్ర కడ్డివలె 

నున్న హాస్తలిఖితమ్రు ఆదరగ్శనము, న్న 

నమ్ము (వాతృ లేఖ- +! రత -ఆ 

(ఊఉ) పమ. 

టం -పోఠళ (పా.పు) శుద్దిచేసిన పె 

త సెప్పు, "పెట్టుప్వు కణికలు, (వం 

-కశా్మై (ఉ్ర (నాయుట్క లిఖించుట. 



స టంత 

నినన నాలక 
బి తఓత కలందర్ ( పా,ళ్ర గడియ,గడె మాను 

తుండ్సు మొద్దు మోటువా డు గడుసు 
నాడు తుంటరివాడు, పారి స్నిడికోతు 

౧ 

లెడు, దొమ్మరివాడు, సన్యాస్కి ఫెక్సు 

రుడు, నిటాడు, 

| ఏటో కెలందరా (ఊపు) ఒకవిధమెన 

పట్లుబక్తు, 
౩కి 

లారి 

క) చేత కలందరి (ఊ.్రీ) న్నిటాడు. 

జ హో [1 
లత కుఖ్ల (అ.. త్రై) కొండకోటరము, పర్వత 

శిఖరము శిఖరమ్సు కొన్యమూడు ,నడినెతి; 

ఒక వీధ్యమెన గజ్జ పువ నన్నె, కొందముపసనరు 

వన్నెం 

వులు మోయునాడు, సష్టమువేయువాడు, 

పనివాడు _వెళనికుడుు వేతవమునక్రపనిచే 

యువాడు, ళ్ ద్ద అర్య (పా నె 

న దాన్ అది =వ్ లా తనికమ్ము కష్టము చాటు సెవ కావృత్తి 

చాక్ర్తి కూలిపని, 

అనో 

౦న కలీల్ (అ) స్వల్పమైన అల్పమైన, 
కొంవగమెన లఘ్మువైన,చిన్న పొట్టి, త్ షై 

"పన, 

అంటే 

యత కలియ (ఆ.ళ్ట) దేనితో వైన కలిపివండి 

న మాంనము, 

కత కల్యాన్ (పా,పు)గుడుగుడ్తీ, హక్రా. 

(03 కిచూర్. (ఆ.పు) ద్యూకమ్ము జూదమ్ము 
పంబెము, _ పొ-చికలాట, (ద్రవ్యము ఒడ్డి 

యాడు ఓటుగెలుపుగనలయాట్ట నడవడిక, 

వరనము 36 (త -బాజ్ (పా) జూ 

దరి, జూదమాడు వాడు ళా 6కే 

కో సరో ) 

న్ /2 పె మ్-చీతు.స్రై) "వేము, చెత్తేమ్సు 

చువు, ఇమ్ము మె వ్డటు, వైయి వై, =మ్మ్రు మెల్ల కక్తపట్టుు ₹ 
పిదలించుట, మయూడ్ంప్తు వకవ త్తి 

మక్. (అపు) చందురుడు ,దంచమామ, 

డి, కౌస్నము, ఇ యే క్ర శ, 
త స న 

ఆక్ రబ్ (ఆ) వృచ్చిక స్థచం్యద్రుడు, అకున్ 

ల ము ఇచోడుం మైమ్సు ఇట్ట డు 

టీ 

అంషేంక కమ్కుమ (అపు) దీపజళ్టుకు ప్పె 

(చిన్న లాంకర్పు, జూడ గండి; పకోలీలాగే 

బుక మెం! గందపాడులు పోస్ ఒక6ి వ్ 

పె ఒకరు విసరివేసికొను లక్క బుజ్తలు, 

గందపాడి నాయం 

జలే ఆవావ ఫ్ 
! న మ్స నా (వనక ట్ స్టా క అ 

ట్రరతో కమోజ (ఆ ఈ] లోకబు'సమ్ము 

అడుగుఆంగీ. 



న గ 

యుత కచాన్ (శ్రీ) (పక్క_,వొర్మ్వమ్ము 

గుడార ముచుట్టునుండుబట్ట తేజు తెరచాప / 

ల్ య కనాదీల్ (అ. శ్రీ) చూడు ( ఏవ 

యత 

శ్ర (క నార(ఆ,పు)కట్టికయం%డ్కి మాంసము 

(వేలార్చుకొక్కెములు, 

బా (క కనాఆక్ (అ, శ్రీ) సంతుష్టి, 

తృప్పీ; తనివి, లాభ్గసంతుష్టి తనకు ఊన్న 

దానితోసంతోషించుట. 

ఖీ , (ప కచావీక్ (కు- క్రీ) పట్టువలి పెము. 

ధోతీ క్రంబర్ (అపు..శ్ర్రీ) భరద్వాజపప్షీ. 

ఏ కంద్ (ఊపు) కండదచక్కెర, కలకండ, 

రవచక్కెరుఒకతినుబండమ్సు మధురమైన; 
తియ్యని మధురబట్టు: తొగరుగుడ్డ. 

(తలే కందీల్ (అ. క్రీ గాలిగుమ్మటము, 
-కాకితముతో బే సినవీపపుగుమ్మటము,దివ్వె 

గుమ్మటమ్ము దీపపుకుప్పె; గాజుకు ప్పె. 

టీకే =! ఖే కువా (ఆప్ట) శక్తుల్యుఇం[ద్రియ 

ఏవి 43 క వాఇద్ (ఆఅ.ఫు) నిబంధనలు, నియ 

మముల్సు చట్టములు, రీతులు, పద్ధతులు, తెర 

గుల్పులకుణములు;నూ(త ములు, ౪ (స్త్రము; 

స్మృత్మివ్వాకర ణశా(స్ర్రుమ్యుయుద్ధ పరిశ్రమ ్స 

ఖురళి మైనికశితు (ఏ.వ్యపవ్ర)- ఉత 
అపాన్ (పా కౌశ్రక్రైదు; వ్యాకరణ 

ఇ మ్ జో వీ 

కాస్రుజ్టుదు,యుద్ధళా ప్రుజుడు రము! ,3 
-గాకూ(పా) ఖురళీశాల్ప గరడీసొల్పయు 

ప | సానముం ద్ధపరిశ్రమచేయుచోటు ఖురలీస్టై నము 

లతే శావాల్ (అ,ఫు) మాటకార్శి మాటల 
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మార్హి పొటకుడుు గాయకుడు, గాధకుడు, 

సుద్దులు చెప్పు వాడు, కభకుడుం 

ట్ 1 కావాలీ (అ. శ్రీ) గానమ్కు కథన 

ము సుద్యులూ, 
0 [న 

4 | ఏక కవామ్ (అపు) న్యాయము పొం 

కము, సారము, 

ం! ఎత కవ్వామి (ఆ.ఫు) నిలిచియుండుట, 
నిలువ్రగానుండుట, స్టిరము, స్టీమితము నిలు 

కడ ఏర్పాటు రచన నిర్మాణము. 

7 1 5 కివామ్ (అ,ఫు) సారము, మూలమ్ము 

మూలవస్తువు, పదార్థసొరము; "బొ క్సు 

“పాకము, పొనకము. 

రసో ! 3 కవానీవ్ (అపు) కాసనముకు, 

నియమములు, వట్టములు, నిబంధనల్కు 

అా=వ 

యి క కూత్ (అ. శ్రీ) జీవనము, ఆహారము, 

తిండి,భోజనమ్ముఅన్న పొనములు, బత్తెమ్సు 

జాలీ శ ఫై 

భోజనపదార్థములు. (ఛ్ _ద్హ్రల్లు య్యుతే 
-బ(ప్రీకర్నా (ఊఉ) జీవనముశేయుట్క్ట్టుకు 

కుట,కాలముగడుపుట, పొట్టపోసికొనుట, 

కష్ట 'సుఖములతో కాలముగడుపుట జి తే 

యు వయ లే -ఎవిలాయమూత్. (అ) కేవ 

లము. (పాణాధారమైన యాహారమ్ము 

చావకుండ ఊపిరిపట్టుకొని యుండునంత 

మాత్రమైనయాహారము, 

యితే కూవత్ (అ.ఫ్యు, వక్తి బలము పటు 

త్వమ్సు సొమర్థ్యము, వీర్యము, సత్తువ; 

(రాణ; పరాక్రమము, పస, సారము, 

డాన్మ్యమ్సు సహాయమ్ము ఆ(శ్రయమ్ము(ప్రభు 

త్వము,రాజ్యము; దొరతనము ,అధికార ము, 



పో 510 

ఇం(ద్రియమ్ము ఇం ద్రియజ్ఞానము. యీ కే 

రది (౧ _ఎ,చా సీర(అ)చత్తురియ దియము, 

చూపు, దృష్టి క[్గ యితే -బావ్ (అ) 

స కామము. బ్య (యుయిడే 

మీటు -ఎహాకిజే (అ) జ్ఞాపక శక్తి 

లకీ ఎ యనే -ఎ, దాఫిఅ (అ) నిజార 

ఇశ క్షిపరిహారశ క్షి (స్లుం యి ంక- దేనా 

(ఊఉ) బలపరచుట, బలమిచ్చుట. ఆజ వనే 

య్! క్ _ఎ ,జాతియ(ఆ)వైజశకి యి కే 

ల | క్ తీ ;జాయిక(ఆ)రస నేయ్యదియము. 

అశ (4 యి -ఎ+సామిఆ (అ) (శ్రవ 

'జేర్యద్రియము. గాలి (ప యింతే -ఎిపామ్మ 

యోవో 

ఫే గౌన్ (అంప్పుభనుస్సు, విల్లు వర్హల 

(ములోనొక) భాగము ధనుస్సురాస్కి ఇం 

ఇంద్రధనుస్సు, [03 (తే -నుమా( సె) 
ధనురా శార్వమెన విలువంపెన, 

కో తే గౌసీ (అ) ధనురాకారమైన, ధను 
స్చు 'సం॥* 

టీ3క కాల్ (ఆ.ప్పువాక్కు) వదనమ్యుడాక్షి? 

పలుక్కు మాట ఫౌావణమ్ము వాగ్టానము, 

శ్రపదధము, (ప్రమాణము, ఒడంబడిక, ఒప్పం 

దము, సామితె, నీతివచనమ్ము సామ్యుము 

మేడ్టూ ర్ ల తే -కెంధల్లా (ఆ) జ్ఞాపకార్ధ 

మెనఉజాంగరము శేతులుకలిపినట్టుండు ఉం 

(అ) మ్రూణేం(డ్రియమ్యు. బలో యితే 
-ఎ,లాముస (ఆ) స్పశర్శే౦ (ద్రైియ ము, 

యము యితే -పృమాస్క (అ) ధారణ 

వక్ర ర్చ ఏత యే వే -ఎఏృిముడ్ రికా(ఆఅ) 

(గ్రహణశక్సి జ్ఞా నమ్ము క్రాంతి యితే 

-ఎ;ముమచ్య్యుజే (ఆఅ) తారతమ్య జ్ఞానము, 

వివేకము. (ంలి (ఏ యి త -ఎెవోజిము 

(అ) జీక్ణశక్షి = 

గరము. ళీ ఏ1 33 -ఒం సెఒల్ (ఆ) 

వర్హ్యనమ్ము వ్యవహారము, | డ్య ఏక్ -ఒ: 
కళార్ (అుమాటముచ్చటలు, ఒడంబడిక, 

ఏర్పాట్సు ఒప్పందము. (6,6 ల) 
- -వో రాట (జ) మాటజారట, మాటయి 

చ్చుట వాద్చానమువేయాట్స ఆడికప్పుట, 

వీ తే కూలంజ్. (యు-పు) కడుపుకుట్టు, 
అటి 

క యం 

శ పతే కోర్ (అ. శ్రీ) నూలుపగ్టముు అంచు; పహ. [లక గాకుట్టూ 

కమ్మి; పరివారము, పరిజనన్ను లు ఏలో శ కీ కామ్ (అ. శ్రీ) (ప్రజ్ఞ జాత్మి కులము, 

వంశము; వగ్దమ్ము గణమ్ము "తెగ్మ'సంఘము, 

క _దార్ (సా) కులీనమైన క చీ గ్ పీ ( ్రీ త్. 

"మేలుజాతియైన్క సవర్హుడైనం 

-ఖాన(పా) ఆయుధళాల్య బట్టలగ ది, 

వ,స్ర్రశాల, 

ఆప క్ క్రోర్-ఏ (పా,ఇు) బట్టలగదిపై 
ఖం 

యుండువాడు, వ _స్రృకాలాధిపుడు వ్ర 

నాయకుడు. 

వ్ హా జూప్రీయమెన, దేశీయ తోవ "మా (ఆఅ) జాతీయయమె 

"మైన కులపు;వంశఫు; జాత్యమైస్త త్ో 

య ము -హుకూమత్. (ఆ) (ప్రజా 

భంత్వము* (్రాయైతి యో _మజ్లిస్(అ, 

జాతీయ'సళ; జూతీయసమాజము* 

లే ఆక కోర్మా-ర్మా (తు,ఫు) చేతి 

లో[_వేల్పినమాంసము, 
వా 



యాతి (డే ర్ 11 ణే (కే 
న! 

త నినననానతనననటుననొినుతకటనుతతనుననిటోరులనుళ తనమును లాలలనునననలులుననలనాతత నునన భు ననకులుుకనునుషుకాలుమునునుకతానలనకకానాకనమునలను ననా లనునునునాననునము నాకుతు 

న్ 
ఎట =టా డా ము గారా ఉక్తా అఆ 

య్య ఎకొమియత్ (అ, శ్రీ) జాతిత్వము, (4 స; య ష(ఉైపకపక 

శై 
మై శీ ఇ సదిక జీ ఘు 

జాత్రీ కులము, కులసంబంధము జాతీయ వ్వుట అఎఅరహనంచుఘమీ, ఫాక్రోళ్ళ మువ్చో 

యుట, 
'సంబంధము, 

ర్రర్రతే క5షహావ (అ.ఫ్టు) "కాపివిత్తులు, ర 

(| -దాన్ (సా కాపిచెరవు, శాపీ 

సంజె, 

క నే కవీ (అ) (పబలమెన, బలిష్టమైన: 

బలీయమైన, శ క్తివంకమెన, దృథమైన, 
దిస్ట్రామైస్స సిర మైన; కాఠిన్యముగల, పటు అజా ౮ భథె లా అరి 
త్వముగల్హ బలముగల్ప పుష్టిగల పాటవ | శై (అ. క్రీ) వమనమ్ము వాంత్కిఓకరింత, 
ముగ్గల్బ బలవంక్యయమెన్క గట్టి గమ్ (ద్ర ఓహర్హ 

-జుస్స (ఆ) దృథ7-(తుడైన కండపుప్టి 
గల కా యఫుష్రిగల, మాంసల్నుడైన్ర కే 

లది “చాస్తాకల్ (అ) (బహ్మాండ్యమెన, 

ఆఅతికాయమైస్త బలిస్థ్రమైన్న దృఢకాయు 

(యే శీయాస్ (అ.ఫు)అనుమానము,ఊహా; 

భావన, తలంపు, అభి పాయము, డ్జ్జ; 

అంపేన; బుద్ధి, "తెలివి, క్షైనము, వివేకము, 

ప్చారమ్సు ఆలో:వన,మో-చన ,నమ్మకము, 

వా బహుథోఖావము, ఇంగితజ్ఞూసము, గ్రా 
శ (య కచ్దోర్- (అ్మపచండుడు, (ప్రకోపనుడ్తు, ఖ్ టు _సేబావార్ (ఊఉ, దురూహ్యూ 

(కూయడు, దొర్దండుడు. మ్ఫు బుద్ధికి తోచనిది; ఆగమ్యనోచరము, 

దైన్య మాంసలుడైన్న బలీయమైన. 

,టకన్ (అపు) (ప్రకోపమ్ముడ గ్రకోపమ్సు ల క మ 

ఆస్యవామ్యు క్రోధముక్షోపమ్ముటి(దేకము, కానిది. ౮! లిసా లో [కే - మేఆనా 

ఆ వేశము, ఊ్గము (శ్రీవిమ్పుతీళ్ణత, అక్రో (ఉఊ) ఊహాయోగ్యముగా ల. ఊఊ 

ము దుర్ధ ల్న్మ కష్టము ఆపళ్తు, విపత్పు, హ్య్యూము గా నుండుట; ఊహకువచ్చుట, ఊఊ 

కీడు ఇడుమ్ము దుఃఖము దౌక్టన్యము, ఆక్ర హాకుఅందుట్న 

మమృు అన్యాయమ్ము ఆసహ్యాము, (విచిత 
ము, విపరిక్రమ్ము | పచండము, దుర్భరము, 

అమికమ్ము అత్యంతము. (ప్ర టీ - 
తో-డ్చా (ఉ)అత్యాగవాపడుట, నిప్పూలు 
కురిపించుట్క 'సంత్ష్షోభముశేయుు క్రార్య 
ము జూపుఖట. 

వో (క కియానీ (అ) కా స్ర్రీయమైన్యఅను 
మానగోవర మైన, అనుమానికమైన్న ఊహ్ 

్ వెంన, శావిత మైన, మానసికమైన) మన; 

కల్పితమైన; మనోరధస్పృష్టియెన్న భావిం 

చిన, తలంచిన; అనుకొనినః 

అీ లత కియాఫ (ఆ.ఫు) రూఫప్రుశేఖల్కు ముఖ 
] శ క్యాన్ (అ) బలాతా;_రము/గా ఫో (2 ( లా + బల వెఖరి, ఇంగితము, రూషము, ఆశారము, " 

వంతముగా 
న్ ఆకృతి, లక్షణములు; ఊపహృ ఫౌవన, రజ్జు, 

శ్రవద్చిత కవాకహా (ఫు) అట్టవిసము, పక్తప్రక్క, అనుమానమ్ము బుద్ధి ెలివి, వివేకము, ఇం 
వికవిక, "ఇెద్దగావవ్వుట, పరివిసమ్ము. వే గితజ్ఞానమ్యు. శక్రునమ్ము సగ్గినమ్ము. (ప్రశ్న, 
కకోళము, అపవాస్యము. (131 ఎ్య్యష్య్యక | సామాద్రికము (ఇాత్ర్రమ్య్సుముఖసాము ది 



కము (4౪ టు.ఎ (త -పునాస్ (పా) 
మూ వో చో ॥ /. వష 

మఖసామాద్రిక శాక్య ష్థాడుం శ ఫ్య! 
కో (మ -ననాసీ (పా) సాముద్రిక 

శాహ్రక్షానను, ముఖ సొము( దక జ్ఞానము- 

గ (ట్ కి యామ్ (అపు) నిలుచుట నిలుకడ, 

నిలుప్కు ఉనికి స్థితి సావరము,విరామమ్ము 

స్థాయ్యి స్ట్రత: స్థిరత్వము దృథత్వము, 

గటి దిట్టము, థాయి, నివాసము, ఆవప టు “ట్ 

లత్వము, నిశ్చలక, అశలత్వము, ఇానా 

కాలముళటండుటం న. 4 (౩ - వజీర్ 

(పా నిలుకడగల, స్థిరమైన, స్రైవరమైన, 

వాసముబేసిన, నివా 'సమెన్క దిగిన, బసబే 
సన, ( ర్ (య -కర్నా(ఊ) దిగుట,బస 

చేయుట్స నివాసముశేయుట్క ఉండుట, 
నిలుచుకం 

యింతి రవ కీయామథ్ (అ, శ్రి శ్రీ) "లేచినిలు 

చుట, నిలువృుగానుండుట, నిలుచుట, య్ 

చ్భానము, పునరుద్ధానదివసము అన గామవా 

మ్మదీియమ తాను సారము చచ్చినవారంద 

రు పాపపుణ్య వివేదనాద్ధముతే చుదినమ్ము 

అత్యంత కాలను, (పళభయకాలమ్ము వినాఫ 

కాలము, యుగాంతరమ్ము ద్ర్ష్వ కాలము స్ప 

స్ట్రిస్టతిపర్యంత మైన కొలము, ఆదం(దతారా 

చౌలము, నాళశము.మృత్యువ్రు మరణము, 

వ ఆద్భుతమ్ము విపరీతము,చిత్రము ఆప 

విపత్తు కీడు ఆ(హామ్ము క్రోధమా, గం 

వ. సండ్గేభను క్రలత్ర, ఆల్లకల్లో 
లము, కోలావాలమ్ము (శౌర్యము ఉషద 

వము, అసాధ్యము. ప్రళఠ యమ్ముదురంత ము 

అనిష్ట్య్రము, 

ఏ్యార్ వైద్ (అ. శ్రీ) బంధనము: బంధమ్ము చెర, 

ర్10 నం! 
వళి 

బిందె అడ్డము, అఆడ్ఞంకి నిరోధము, ఆభ్యం 
తరము, కొట్టు, ఆటంకమ్ముఆదుపు, నియో 
౫ ము, నిర్చంధము, సె బంధన మొ సియవమ రు, 

క ట్టుదిట్టము వేర, పరిమితి.మితము,పరిమాణ 

ము, ఎయ్యుక-ఖాన (పా) బంధనాలయ 
మ్సు చెరసాల స స. +బందె, 

(పు ఏ బుక్ -రహన్ని (టా) చెరపడు 
లోనుంకుకు. ల్ ల్్వుక -కళ్నా ప 
చెర పెట్టుట్న చెరలో ఇ వెట్టుట్క బద్ధుఠచేయు 

ట,అడ్డ వె వెట్టుటంపట్టుకొనుట, రు. 

(్ర (ఏ -లగానా (ఉ) నిబంధనచే 
యుట్స కట్టుదిట్టముకేయుట; నియమయమే 
ర్పరచుట్కనిరోధించుట్కమిక మేర్పరచుట, 
ల్ సటమె మ్యుకీ _పహోీనా-చెరపడుట, చెరలో 

పశుట్స బద్దుడగుట, పట్టుపడుట. 

ట్ చెర 

కి ఏతే లేవీ (ఆపు బ౨దికాడు, బద్ధుడం, 

రలోనున్న వాడు, కారాగృహ వాన్: 

లిమీతు.చెనయపరాధి, పట్టుప వ వాడు, 

-“నరచుడు 
వ జ్జ 

ే కర్ (అపు) శిలాజత్కు నల్లశిలాజిళ్కు 

నల్లనిది. 

శ్ క పాళా (అపు, నాలుగువడ్లగించిల 

యొక్తు, ఇకువదినాల్నవ పాలు, 

క్ ఫర్ (రుంష్పు) గర్భవతి చనిపోగా 

గర్భముళ్లేదించి తీసినశిళువురూ మా చేళము 

యొక్క మొదటివకైవ ర్రిపేదము సామా 

న్యము-గాచ చక్రవర్తి, 

ముడు 
అవవ 

త్రం యుకే శతాన్ - గైకూన్ 

(అ. శ్రీ) సరిగపట్టుచారము, అంచు- 
అతత లు 

అసత క్ (అపు) నశాటమ్మునర+ గొట్టమ్ము 



ల్ో త్ 
న్ 

స్ 

అర ప్తి సళ నం బుద్ధశో (దవపదార్థములం బోంయుటకుప | లై క్ర్వా(అంపు) శేక్కుబేసిన మాంసమ్యు 
యోగించుసాధనము. 

౮. కల్ (అశ్త్రావచనమ్ము మాట, (కే 

లీ, -వశాల్ (69) సంభాపణము, 

(పసంగమ్ము మాటము-చ్శటలు, వివాదము 

తర్మము, ఖుర్ణణ్క జేండము* 

ల లకీ తాప (ఆఫు) మధ్యాహ్నన్నిద్ర, 

పగటిభ్రోజనానంకరముపోవుళ ద్క పగటి 

కూరుకు 6 (స్నీక్ ఆర్నా (ఊఉ) 
పంటికూరుకువియుట్ట పళటిభోజనానంత 

రము నిదించుటః 

యార్యక్ కీమ్ (అ. శ్రీ) (ప్రియము, విలువ; 

వెల, మూల్యమ్యుధర ,గ"*కవమూ ్తైజంన్షతే 

0 (౬) -లగానా (ఊఉ) ధరకట్టుట్క ధర 
"వేయుట్క వెలకట్రుటు ధర చేయుట 

న్ కు యగర్యుకే “చుకానా (ఉ) ధర 

"తెంచుట, వెలతీరుమానము చేయు ట. 

61 నటే యింయే -35నా (ట్ర వెల 
'లేకధరనిశ్చయించుట. 

ఆాశ్వాకే కీమతీ(అృాయాల్యమైన్క విలువగల, 

బహుమూల్య మైన 'వెలపొడ్ముగెన్న "హా 

చ్చు వెల అనర్భ్యమైన, మేలుతరమైన్క 

ఘన మైన, ఉక్చుష్ట్ర మైన (ప్రియమెన 
(శేష్ట్రమెన, గెౌరవనీయ'మైన్న ' 

ఫ్రా 

అస్ 
(కా (హ్) సంబంధబోధక మైన, షష్టివిభక్షి నక శాక్ (అవు) ఇదిజరుదూపర్డ మాలలో 

నిరువదియెనిమివవ యక్షరమ్ము పారన్సీక 

ములో నిరుదియైదవది, అరబ్బీవక్టమాలలో 
ఇరువదిరండవది, ఆరవీవర్షసాయ్యు ముగ 

దీనిసంఖ్య ఇరువదిం 

ముక్కాలు ముక్క_లు-గావేసిన మాంసము, 

(చ య్యక్ -కర్బా (ఉపేక్ట్ర చేయుట, 
వ2ండాడుట, ముక్క_లుగానరుకుకి, అర్యతే 

థ్ న్ అర్లర్-కీమక ర్నా(ఉ) చెండు వచండా 

డుట, తుక్తునియలుకానరుకుటు, వక్ష హు 

యుతటు, 

(మసక వైన్-వీ (శు. శ్ర్రీ్రకృషాణి, కృపా 
ణిక, కర్తరి కత్తెర కత్తెరకోలకటకటా 

కమ్ముల్కు కటకటాలు, కల్తెరకంచె, కల్తె 

రతడక్క క_త్తైరవాసము క-ల్తెగగుంజలు, 

(పటు 6 ్లైాస్యత -బాంధ్నా (ఉం 
"కాళ్లుపేనవేయుట , (ఎదుటివాని కాళ్ల లా) 

ఒకజట్రిపట్టా- ేష్ట్వాట్ట్యల్తూ ఆక్షాయో 
-సీజేబాన్ చల్నాా (ఊఉ) మిగులధారాళము 

“గామాట్లాడుట, మిగుల చురుకుగా "లీక 

వడిగా మాటలాడుట. (1 (౬) బ్యద్ధామత 

=లగానా (ఉడా) కతించుట్థ కల్పెరకంచె 

కట్టుట్కు క _ల్తేరరడకట్టుట, కటకటాలుకట్టు 

థ్ 'బేక "పెట్టుట 

శ వె క తటే చయూమ్ (ఆ) ఇకాళ్వత మైన ఫో 

మైన, నిలుకడగల; ధరకట్టువాడు, ధరవే 

యువాడు, ఆంఛచెనగాడు, ఈశ్వరుడు. 

(ప్రత్యయమై 66 మొక్క ?” అను నద్ధనును 

నిచ్చును విశేషణ (ప్రత్యయమై విశేహ్య 

ములను విశేషణములుగామార్చి? ఆయిన, 

కల్ప తో, వేసిన కారకమైన అనుమె! 



తక రక్త (తక 

అ ము ఎది స్త ళీ (ప్రత్యయముల యర్థమునిష్పును; భావార్థ "కెర్తరుక్క జంకులాటడిం 

1 కియా రూపములతో బేరిళవిప్యదరక్థకము య్తాట్ ప్ర కాతిజ్ (అప్పు) అేఖక్సి (వాతశాడు. 

లుగా మార్చును, క్ (౩౮ కాశ్నా (హి దారము వకుకుట. 
తర కాబర్ (హే.పు) కర్చురవర్షము, కప్పిర | (ఖ్రఠ శాథా (హి.వ్ర) నాగటిజ్జు మిక్కిలి 

వరము సలుపు తెలుపునుగలిసిన వర్షము అాళితు సరుకూ కఈళ్షులై పోకళంచ క ఎ ఇనుపబిళ్ల. 

పొట్ట్టపెని తెల్లమచ్పులుగల యెకవిధమైన హో కాతీ (హీ. న న స 
నల్లపిట్ట కప్పిరిగాడనుపిట్ట; మచ్చలునల, 

ఇసుకికలిసిన మట్టిన లభ్లూమి, 

ఛా (1 కాబిర్ (అ) మహ ను గొప్పుదొడ్డ, 
“పెద్ద దండ్సి ఫఘునమెన, 

యు  కాబుక్ (పా. శ్రీ) విటంకమ్ము కపో 
తపాలిక, పావుఠరములుండుటనై చేసినకొ 

య్యవేట్టమ్రు పొవురములగహడు, 

జః (6 కాబులీ (పా) కాబూలునంరవాసి, 

కాబూలునగర 'సం॥[, మిక్కిలి ఎగురగల 

ఒక మేలుజాతి పావ్రరము, 

(ట్రూ 6 కాబూన్ (అపు) నిద్రలోగుండె 

లవైనెవరో కూర్చున్నట్టు బరువై భయము 

కలుగునొక ట్ర. 

లా? 6 గ వు ఓల్మి వివా 
హవిపాయ్నమె పెంద్ధ్రకొడుకు వెండ్లికూకు 

రికిష్పుటకు ఒప్పుకొనిస ద్రవ్యము, ఒ్య్యై ఈ 
గో (ఆ -నామ (పా,ఫ,ు) ఓలిప(త్రము, 

ఆఊంకువప్మ త్రము. 

ఏ ఖ్ శాఫూర్ (హి) కళ్పూరము. లక 

తు అస్రీ చి) (హి సీమకిచ్చిలినడ్డలు 

సీమకచోరము. 

(6 కాతా (హి) వడికినద్తి దారము, (ఫు) 
వదురుకోయుకత్తి, బురుడీకత్తి, 

అహ ౮ శాతిక్ (హి.పు) కారిక మాసము, 

(పయ 6 -కీకతియా (పొ) చిత్వ 

అనసలవాని చిన్నక్తిక్యు వారము వకుకు 

ఆడుది, 

చిర్ కాట్ (హే. క్రీ)ఖండనము, శైదనము, 
కోంత్మ నరుక్పు కాట్కు గాయమ్ము తుంం 

పుడు తు9ంళు, -ఏీలిక, శ్పడ్తు తుకక, 

చెక్కు బద్ద తెంప్పు తీవ)ము, -వేగముూ 

పగ జ్వేహమ్ము _వైరమ్మా కంటకము, (పతి 

తలము, విరద్ధమ, చెడంగు; (తోపుడు 

తీసివేత్స లోపమ్ము కొట్టి వేత అంచు ఓర, 
నష్ట్రన్ను ఖై స ఓ సవనసణ,  ఉపాయమ్ము 

యుక్తులు, పన్ను గడలు, (గా ఆచార 

-ఫాంస్ (పా. క్రీ) సవరణలు తరుశలు, 
తో౦9పుడుల్కు కోంతలు టకు్కల్లు 

మోసమ్ము కొంజెతనము (అనగా కొండె 

ములు ఇెప్పి చెడుగు వేయుట). ఆతుర 
మ యా -ఇాంట్ -కూలట్ 

(హి్ర్రి) కోతలు తరుగుడులు, ఇక1.జే 

యుట్ట కోయుటువెక్కుట  మొ[పనుల్కు 

సవరణల్కు ఎచ్ప్బుతద్ధులుతో9ప్రడులు.తరు 

గులా తుక్ట్యడ్తు తుక్కు నుగ్దుం 

6 కాటా (పా కాటుచేసిన, 
"కాటు గౌెయము. 

పరచిన, (పు) 

1 కెట్నా (ఈఉ, ఇెదించుట్క ఖండించుట, 

కోయుట నరుకుట్ట "తెంచుట కరమ్ట 

"కాటు వేయుట గౌాయమువేయుట, పుండు 

చేయుట తొలగించుట, తప్పింయట్ట 



ట్ 
ల్ ద్1ేర్ ఈక 

తోసనత్రప్పింపుట; ముఖము తప్పించుట; 

విడియపడుట, లజ్జించుట్క పరిత్యజించుట, 

వర్షింమేట,గడపుట: జెరపుట్న అనుఛవిం 

మట. తీకమానమువేయుట, తీర్పుట్కహ 

"తెసంచుట, కడపుట, అడ్జ్డమువచ్చుట, 

అడ్డుకట్టుట , చెట్టు మొ[నవి కొట్టట్క త్రోవ 
"మెొం|నవి తీయుట్క తరుగుయిచ్చుట్క అడ్డ 

మాటలాడుట, కొట్టిచేయుట, ఆవష్నేపీం 

మేట, వాదముఖండించుట్క -చీట్టూటలో 

-ఏీటుకోయుట, వెఖుపెట్లుట, కోసీవేయు 
వి 0౧ ౬9 2 

ట్క తోంవుడు పెట్టు, తీసివేయుట. 

టే ($ "కా (హి,ళ్ఫ) కొయ్య, కజ్ద, కస్తం 

“మొద్దు తుండు బొండకొాయ్యులు, మోటు 
ా శ వ వాడు కఠినమైన్క కష్టమైన.) | రర 

-"కా ఊల్లరూూ (హూంపు) కుంకుడు మోటు 

"మొద్దు, మూఢుడు. ీల్హతంట్రర - 
క్ర పుత్తీ (హ్) కొ య్యబెామ్ముపరా ధీనుడు. 

సయంఖ్ర 6 -కళాడ్ (హి.పు) కొయ్య 
కొ౯ుతమ్సు శేటపీట్ట్స పనికిమాలిన వస్తు 

వ్రణం (గ్రీన్ ఖీర్ శటవ్వల్ 
చాయస్ట్ (పా.ఫు) చాగుడుమూకవంటి ఒక 

యాట.6 (సింట్రే (( -హాోీజా నా(హీ) 

మా9న్పడుట్స జాపడుట్క అిద్చపడుట, 

కళిపారుటం 
లు 

ళో క కాశి(పా.శ్రీ తై) కాయపఫుష్ట్రి చేహ 

పటుక్వమ్ము కాయము, కొ చ స్ట “వెం॥ 

వానితోచేసిన ఆకృత్మి పేట్టర్సు కత్తిఒజ 
డు వాటి కి 

ఖడద్దకోశము, తోలుపల్లము, పల్యాణము, 

పల్లనం 
రగ 

శ కస ఆ శస కాజ్. (హి.వు) కార్యమ్యుపన్ని (కాద్ధమ్ము 
తొలిక (చొజ్రాయి గుండీలు చొనుఫు రం 

ధ్ఫ9మ్సు'. 

(మర కాజల్ (హి,పు) కజ్జ్ఞలము, కాటుక, 

దిపపు మసి, 0ఫ్్ట్సు టీమర్ -పాడ్నా 

(హి క గ. కాటుక పట్టుట.ను 

౨కే యి కోడీ (పాం్త) నం 
ద్యస్టానము అపవాద స్థానము ,అవమానము 

'తెచ్చునది* (ము వ్ (| ( ము 

లానా -లగానా (హి) "కాటుక నె ట్టు 

కొనుట్ర, 

ఉను ర కాజూ (హావ) జీడీమామిడ్మి ముంత 
మామిడి, బి ఎత ఉను 6 -భూజూ (ఊఉ) 

అతిసున్నితమన్న పనికిచూలివు కాయిక 

మెనద్తి మాయటకుబాగాయుండితంరలాశి 

చెడిపోవువది, 

థ్ (6 కాచ్(హి, శ్రీ ),కాచము,అద్దము,గాజే, 

దూలగొండి. 

ఉమురరాధ (హి. నీ) కచ్చుమ్చు కచ్చ, 
నోచ్చి కాసె జేకలాశు, వేల్లడము; అర్జో 

రుక్మ కాసెకోక్య మొల, కట్మిప బేశము, 

"వేపుమ్సు ఆకారమ్ము అలంకారము, 

(క్రష్ కాభా (హా.ప్టు) అద్ధారుకము, వేల్ల 

జము, "రాణ 

లాకిప్తా (6 కాఖథన్ (హా, శ్రీ) తోటద్సి, కరార 

'గాయలన్ముు యాడుదిః 

ఇకళపా (కాఫీ (హీ. శ్రీ 

“కాయల ర్మువాడు, 

తం) తోటవాడు, కళూర 

ఒకజాతి 

యై [6 కావి (హీ.పు) పాలజావు పాలలో 

నానినదొా శు 
య 

మ ర కాఖ్ (పా.ఫు) పార్ష్యమ్ము భవనము, 
నగర్హు రాజభవనము, 

జకఎ ( కావీ (పా) మొగిలి చెట్టు. 



యువర్ 

ఆ) వర కాజిజ్ (అ)అసత్యయమెన కల్గర్వైన, 

బీ 

కల్లర్శి దబ్బరకాడు, 

వ్ (పొం ఆ [6 కార్ (పా, పు కార్యమ్ము (క్రియ. పని 
చెక్క కర్మ చేష్ట కృత్యము. ఉద్యోగమ్ము 
వ్యా పొరము,విద్దెవిద్య చేర్చ, పనితనము 
వృత్తి పాటు, కష్ట్యమ్క కొలువు, వ్యవసా 
యము,క్న ప్రి పయోజనమ్ము ఉపయోగము 

'సంబంధము,వ్యాజమ్ముజ;డ ము,పోరాటము 

విషయము, వ్యవహారము. శ షయము; వ్యవహారము న పై 
= రత చ -అజ్మూ దా-కడ్త (పా) అనుభవ 
శాలియైన అనుభవముగల, ఉత్ 6 - 
ఆమద్- ఫలకారి ఉపయోగ కరమెన్న 

లాభకరమైన, పనికివచ్చెన్సు పౌర్టకమెన. 
ల ట్ర (్ -బ్రార్ (ఊహ) "కార్యభెరమ్ము 

పనివాటలు వ్యవహారము, పని, ఉద్యో 
గము, వ్యాపారము, ఆ ట్ర (6 -చాకి 

(3. పనివాడు, . నిరావా 

కుడు, వ్యవహారి, వ్యా వారి, వరకుకు, 

యు ఆ 6 -బకాకి(పా.. స్రీ) కార్య 

నిర్వాహక ము. (ది ఎట్ల (ర ద్. 

పోనా (ఉ,)ఆ చరంచుట, ఆనుష్నించుకు 

కారము సడచుకొనుత, వేర్పుట కప 

జేరపుక,ఆఅొనువరి ర్హించుట, స 

(1 
వద ర్ధంచుకు, వ స! చళ్ల ్టి (్ర ల మ 

(పా) "కార్య న! కాన్యవర్ళి, 

పనివాడు త్ర! ఏ జు రా స్టాజీ 

(పా. స్రీ) కార్యని శ్వాహమ్ము మార 

మాపు పుకోలలు, మగ్దపు శట్టమ్యు మస్షము, 

ల కొయ్యపుట్ట పట్టము, సరిగపని. 

(6 -చోలీ (పా.్రీ నం) కన న. 
, సరిగపనిఇేసిన, ల యె ్రె (క న 

516 ం ళ్ 

(పావు కార్య శాల, కర్మాగారము, 

కా రర్యాలయమ్ను కాక స్రానమ్యు కొట్టు 

ఆ'వేశవము, పట్ట్లడృ వ్యవహార స్లౌన నము, పని 
క 

పౌాట్రల్యు వ్యవహార మ్మ్సు కూ ద్ నమ్ము 

సాలెవాండ) ముళ్టైలిపీట, సకినమ్పైన్మూ 
చా 

మ్బాము, పనికనముః 
అనో 

_-ఖాన ఎ,ఇలాహీ (పా.పు) ఈశ్వకనృష్టిః 

ప్రపంచమ్ము ఈశ్వరమాయ్య ఈశళ్వరకృత్య 

మ్సు సృష్టి ల్యమ్ ర -ఎ, కై5్(పాంపు) 
సత్కార్యమ్సు కన్యాదానమ్సు పిల్ల పెండ్ల్, 

ల్ | చ్చే ( -దార్(పా,పు) కార్యనిన్యా 

పనివాడు అధికారి, 

రసనుడు, -చొం(పా 

అనుళభవళాలి కారెన్సవుళవము ౫లవాడ్తు 

పగిమంతుడు, ప్రవీణుడు. నేర్చరి, కార్య 

జ్ఞైనముగలవాడు రు ర్ 

త, వ్ర =ర వాయి (సా.,న్లీ తా వ్యవ 

హొరము, కార్యనిర్వర్నన సము, ౫ ర 1 

రుడు, కార్యుదక్శి, 

నిర్యావాము, దని జఉకముుసట "'బేక నడయముటు 

"జేక్ సాాసకం, మంచన ర్చామ్సు 

జ వమ నద మగ నే సజ అ వన్య డపుక్కు చర్య, కట్టుదిట్ట్రము, సయ 

త్ను ఏచ్చాటు, ఉపాయము ర ర్య 

జో ఖు పనిజిర ప్రుట, 

ము 10 6 -బాక(పా. క్షీ 
యుద్ధము, జిండమ్ము పోరాటమా, పల్సర్ 

జ్ (పూ) ప్రవీణుడు, రి, ప 

వాడు కఈశ్వయడు. ట్ర ర్సు | | 
(పా, వ్ర) ప పనితనమ్మ్సు నేర్పు, విద్య,విఖై, 

యుక్తి, ఉఊపాయమ్ము చాతూర్యము, (వ్రవీ 

ణత్స కుయుక్సి మోసమ్కు. పోకిరితనముం 
తో 6 కాసితానీ (పాత్మై పివి 
రత "సర్ప, * )హాణశేక్తి, విద్దై ఉపా 

యము నిపుణత, కుయుక్తి. టఉ కుళ్ళ; 



తుస్ 
మోసము, జిత్తులు,పోకిరితనము. (4(1ప్రర 

-పనాస్ (పా) అనుభవజ్ఞుడు, ఆను 

భళవళాలి, అనుళవముగలవాడు. [4 నో ర్ 

_ఫర్మా (పాప జశాయకుడ్పు అధికార, 

లో (ర -కుక (పాంపు) కార్య నిర్వా 

వాకుడు, "కార్యదర్శి? చనివాడు, లాయస 

గాడు, లేఖరి, వొకగాడు, ౪66 
-గాహూ (పా.ళ్ర) 'కార్యస్టానమ్సు పట్టడృ 

సాలెవాండంమ్వు పుగసంట. న్ శ్ (క-గర్ 

(€ప్పా కార్యకారి ఉపయోగకర వైంన్య 

గుణకరమైన, లాభకరమొన్మ పనికి వచ్చు, 

ఫలవంతమైన "సఫలమైన, సార్థకమైన, 
చంపెడ్సు వోనికరమైన, ప్రాణాంతకమైన, 

్టి (1 (గ్ర-గుజార్ (సొ బాగా పని 

వేయువాడ్సు. పనిమంతుడు, పనివాడ్యు 

విధేయుడు, పరిచారకుడు, సేవకుడు, 

న్డ్ కు! ఫు 6 -గుజరీ (పాత్ర) కార్య 

నిగ్వాహమ్ము పరిచర్య, కొలువు సేవ 

ఆజ్ఞానువర్తనమ్ము కార్యసాధనము, పనిలో 

"నేర్చు పనిమంతునితనమ్ము. కార్య నెఫు 

ణము. (4 (ట్ర (- నామ (పా.ఫు) 

యాద్ధచాకత్య0మ్ము చరితము, .జరితమ్ము 

ఉద్యోగ చర్య భూరకృత్యము? కూర చరి 

త్రము, పనితనముచేాపుటకు వాసిన పతటుము 

"మొ॥నవ్మి ఊద్యోగ చర్య (పుస్తకము. 

టా కార్ తూస్ (ఇం.పు)గుండ్లకూటము, 

న రం అట క్ భు (6 కారజ్ (హింవు) కస్ణము; కార్యము, 

పని. 

త్య ఈ శారట్ (పాంపు) కత్తి సురియం 

త ంర్ కారడ్ (ఇం,ఫు) దళసరి కాకితము, 

అట్టము, ఆత్త్యడమ్ము పత్శిమ్వు అట్ట పేటి, లు యం క్తి ర్త లు 

హు కపాల-వీటిి బిళ్ల చిట్సి (పోమ్షుకార్డు, 

ర్1/ మ. 
బర్ కారన్ (హీ. క్రీ) కారణము,యూలము, 
కటి 6 శారింద (పా) పౌటుపడువాడు, 

కకహాలివాడు, "కార్యనిర్వాహకుడు , "కార్య 

దర్శి పనివాజణుం 

బిడారు, బాటసోరులగుంపుః లీ ్ట ( 

దూ! 
ఈల సతంము, బాటసకంము. 

కు (6 కారి (పా) పాంళాంతక మైనం 

ఇడ్కు లో కైన, అపాయకరమైన, 

ళు ( కారింర్ (పా.ఫు) కారవు, పని 

వాడు, పనిమంతుడు, పంవాణుడు, వేతి 

పనివాడు, ప్రవీణుడు ,నేర్చ్పరి నిఫుణుడు 

మాదిగవాడు, వొణారి నొడ+రవాడు, 
చెప్పులుకుట్టువాడు. 

లానే ట్ త్ యూ 6 కారీగరీ (పా,టత్హ్రై) పనితనము, 
ఉంచాము శ “నేర్పు ;పంవీణత చెపుణ్యము, 

క్ష న్ (6 కాడాతంబాకూ (హీ) కాడ 

పాగారు. (సారము, 

క్ ఫ్ ( కాథా (హంఫు) కషాయమ్ముళ్హాపుధ 

(ఎఫ్ 6 శాఢ్నా (హి) బయటికి తీయుట్క 

తీయుట; వాయుట, తీసి వేయుట, 

గియ్ట , కట్టుకు చితించుట, కాఘుమీం 

ఆ రకాడీ (హిత) పుడక్క నడ్డి పుల్ల: 

కొారను, 

యు 5 శాస్త్ (పాకీ) నష్ట్రమ్భు. తుట్టి, 

లోపమ్ము తరుగు, 

కాటు ర కాన్నీ (పా. స్త్రీ) అడవిముల్లంగి ఒక 

పువ్చుమ్యు ఒక జూ తినూర్య కాంత పుహ్చుమ్యు 

తేలికైన ఊదావన్నె. డ్రానా డు అక్ 

-శే వీట్ (హా కాసీనివిత్తులు. 

ణా 5 కాస (పా.పు) గిన్నె కోరృకంపేగు, 



ల్ ద్18 

అతమయపాతర్కి భోజనము, తుడుము* 

వలో (6 -మయొసర్ $పా.ష్ర)కపొాలముః 

తలపుసజ్త (్యీలి 6 - లీస్ (పా) 
అంట్టునాకువాడు, పరాన్న భోబి, ఇ చ్చే 

"కాలమార్సి అక్షత, విసినారితిండిపోతు* 

౮ (ర "ాహ్స్ (పా) అఖిలాప సూదకావ్య 

యమ్మ అహా (ఎంతబాగుం డున్సు,ఇక్తున 

బాగుండును ఆహాఆగు గావ, 

ల 6 కాపాన (సా,ఫు) కుటీరము,గుడి సె 
వ్ట్టగసూడ్యు చిన్నయిల్వ్యు రాజహ్లవనము, 

యం [1 "కావ్ (పాత్ర) కృషికర్మ, 

వ్యవసాయము, 'సేద్యముదు న్నె డుభూమి) 

సాగుబడి, పొలము, శేన్సు వపెమగల 

జాలము పంటపాలమ్ము పట్టాపాలము. 

శ (యయ ర - కార్ (పా.ఫ్ట్రు పంట 

కాపు సేద్యకాడ్కు కృషీవలుడు కాపు 

(పాం్ర్రీ) కాపుదనమ్ము వ్యవసాయము, 
సేద్యము. 

యమమిర కాషిక్ (ఆఫు) తెరమశాడు,విప్పు 
వాడు, వివరింయవాడు, "తేట డెబ్లముగా 

“తెలియ జేయువాడు. 

వర. ఏడి ర కాగద్ -జ్ (అపు) కాకి 
తము, కాగదము, పత9మ్మ్సు-వీటి, పతిిక్క 

ఊత్తరము, జాబుల ఎట్ల ఎధ్తకరాబాద్ 
-వాదీ (ఫు) గాలిపటము, గాలిపడన, 

పష ళా అ వామ క జె ళా జ 

వ శప] కేఘూగే ( క్ట) 

డాత్త రములు్యు జాబులు, పత్రికల్కు వి ట్టు 

గం ఫడిర్ - మిలానా (ఊఉ) లెక్క. సరి 
మాయఖట. 

యి!?ఇది లత కాగజాత్ (అ.పు) కాకితములు, 

(ఏ, వ క6). 

ప్ర నో 

= తా అ లో ఎప్ ఇ (ఆమ్మువాడు లేక 2యువాద్సు 'లఅఖికి* 

న్, వాడు, రాయసగాడు. ద్రాతశాడు, 

"కెల్టపావ్చకమ్ము. సున్నిళమైన్న పలనేస, 
ఖీ 

చగంలాండి నా స్టో ప్ర నై =ట్టమెవ క నా (క 

॥ 1 ఎలత-బానామ్ (హెళ్టు నస్వా శె 

వకు ఉల చవాదముశాయ. 

గ్ 

క 

చ్ కస్కు, యై స్ 

[్ర కాఫిర్ (అపు) కృళష్నుద్చు నిజముగు 

దాయవాద్యూధచ్మకూన్యూకు, నా స్తికుడు 
పొాపహుండుడ్డు దుశ్చ్యాస్తుక్సు వోక్షక్కి ఆపవె 

తుంక్తు కకనుడు గాంధానటేశముద్చుక 
యొుక తెవారిళావు కేక తస; వా ఈ, 

ఫీ -ఎ జావవీ(అ) కళకాడదగ " 
టి గి 0 ల 

పాపుండుడు, కో] శర _ఎ.జిమ్మాా 

(ఆఅ) లోపడియుండీ్ పన్ను శెన్సింయు పి 

మళస్థుడు. ల్ల 05 ఖీ (6 -ఎ,8తా వీ(అ) 

వాజేకత్ మజామ్సునుగాక తక్కిన మం 

బరుల మతస్థులు యయ తీ త - ఎ; 
కణ 

నిఒమత్ (అ) కృకఘ్నుడు, వేలుమరమే 
ఇదం 

శ యీ సతెంయోా (ఊఉ) బలా 

కర్ఫ్చూరము, ( లఖ లే వోర్ జస. 

విలాయతీ (ప్ఫా సీమకచ్చిలిగడ్డలు. | త్ 

జకసపా -ఎె-బినీ(ప్యొ-వినాక మ్చూర ము. 

క్ర పం వో ర - చి,సూవత్తీ (సా 

సైరా ప్రోర్చూవమ్కుసూకతుక ర్ప్చూరము, 

మగుట్స నుటుమాయమకుట్వ సష్ట్రమగుట, 
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యీ ౮ కాఫీ (ఇం. శ్ర) మాడు రతీ 

త రకాఫ్ య ఇవాలుకొలది కావలసినంత , 

ఇూలినంత. (1 తం) 'కాపిఠాగ మ్యూప్రద్భమ్ను 

పదము*ః కో! ఉం తీ వవాఫీ (ఆ) 

చాలీియెక్కుువగునంత్క విస్తారమువుహ్య 

లము, ఆమితము. (అది యో 5 -హోనా 

(ఊఉ) కూలుట, 'సరిపోవుట. 

యథ కాక్ (ఇంపు సింధూరవృకు. భేదమ్క 

ఒక విధమెన వావిలిఇెట్టు, అట్టి వృక్షపు 

తాటతో వేసిన దిమ్మె, బిరడ, దట్టము, 

య6కాక్ (పా.పు) రొశ్తైబిళ్ల, వూరక. 

భూటోడుయక (* య6 కాక్ మారిశేవీంక్ 
శ్ చలి 

(హా: శాక కంప విత్తులు కాక మారివిత్తులు, 

(్ర (6కాకా( పా _ఫ్ర)అన్న, జ్యేష్టుడు తమ్ముడు, 

ఇంటప్పట్టిన పాత సేవకుశ. ,పిల్లలముద్దు పేరు. 

(66 కాకా (హి.ఫు) తండిససోదరుడు, పిన 

తండి ఇెళ్తడి, 1566. ౪౮6 
-తూఆ -కవ్యా (హి.ళ్ళ) ఒకజాతి "తెల్ల 

"చిలుక, 

యీ ఫ్ (౮ కాక్ జ్ (హ్స్ ఘూమవష్ణమైన, 

కొంచెమునీలమైన (వర్షము), 

1 ౮ కాకా (హింపు) మనుబోక్కు దువ్పీ 
వంటి ఒకజంతువ్టు. తాతా ఫ్ (క 

ఆనా! ఫర్ _ సీంగి (హి ఒకవిధ 

మైన నెొలిశ? లుగల చిక్కుడు వంటిమం 

దుకౌయ,; ౩ మొ! పేనిచేసినదివిటి; 

(మందులలో వే 

బ ప్రే 

నులిది విటి నులికాయా, 

యుదురు) పిన్న పాపర, 

(ర్ కాకుల్ (పా. శ్రీ ) ముంగు రులు 

జొ 

ఆలకమ్ము (భ్రమరక ములు; గుజ్జపుజూలు, 

యిం 6 = చం ౮ కాక్లూద్ -శ్ 
(హి. స్త్రీ) మమక,( పేమ. 

కీ 6 కాక్ (హి. శ్రీ) వీనకండిలేకెక్తం 
(డి భార్య, ఆడపిల్లల ముద్దు కేమ 

ఆతర కాగ్ (హి,పు)  కాఠమ్సు. కాకి, 
చిరు నాలుక, కొండనాలుక. 

ఇఆళల కాగ్ (ఇంపు మాడు, ఆకల 

1 ర. 1 ఈం కర కాగా -క్యసవా - 

కణ్య్వా (హి.వు కాకి, కాకము, వ 6 

_-వర్ (పా) కాకపిండము, శారన్ధాదుల 

లోశాకులకువేయుఅన్నణు, _ఐ| ఈ6 

జోలో” బౌసీమోతీ (హీి.పు) ఒకవిధ 
మైననల్లని ముత్తిము. ౮) ఈ6 - కాల్ 
(హి. క్రీ) కాకులయజపఫు:కలకలము,అల్లరి, 

షొలంం 
రగ 

లీ (క కాల్ (హి.ఫు) కాలస్ము బుకువ్ఫు 

మృత్యువు, కెలసగ్పము మామముుక అవు, 

కాటకమ్సు నల్లని కాలాకాలప్పు దొడ్డ, 

దండి, శేపు, చాత తో = బంజర్ 

(హి, త) బిళకాలపులీడు., + ఈల6ళ 

(, ఓం (్త -కాటూటా య నన. (హా) 

ఈక 5 - 
కోర్ న్ డీ (హ్. శీ) -ఏకటినది, చెకకొట్టు: 

కజవుగొట్టువా క 

శ ([ కాలా (హి నల్లని, నల్లని వాడ, 

తాచుపాము, కాలము మిక్కిలి, వౌల, 

1 1 3 6ఈ-ఆకోలా (హి)అంకోలము, 
నల్లక్రాడుగ వెట్టు. (౪9 6- చాల్ 

(హి.పు) శహృము, తునృము, ఖే [6 

య జ్ర్లూం -బచ్ నాగ్. (హి) వసనాఖి' 

(మూశ్ష అపహ్యూల్రు లే (6 - భుజంగ్ - 

కోయిలా (హీ) కాజునలుపపైన, థీ 

ళీ ఖెానీ (హి-ఫు) ద్వీపాంఠరము 
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దత్షీణలంకలు, వీ పాంకరవాసము, ఖీ [6 
యం 

సీ - పహాడ్ హి.పు) కామకొండ, 
ఏనుగు తలకాయ, (బ్రహ్మాండమెన,దొడ్డ, 

వద్దు త్ల లే (6. తుకబుడ్ (హి) 

"తె.డ_(తిప్పుటవేరు. $ (6 _వోర్ 
శ మథన 

(హె.ఫప్రు) గడ్ దొంళ మాయ చొకుడు, 

పేగ్రు'లేనిదయ్యము. గు ఏలే (్త్త చాన 

(ఉఊ.పు,) నీలి విత్తులు (చేది మందును, 

దృష్టైదోహపరె హారకమును ) బీ [$ 

ఏయి ఎ -ధతూర (పా)నల్లఉ మ్మెత్త. 

వో! చే ఖే (-డామర్ (హ్రీ నల్లనోజ 

థ్ నము,(బంక్ష) క క్ (హా ) 

సల్లజిరికి ప నీలివిక్తులు లు కీ హా ఆల్ 

టా - జేర - జీళ (హీ) నట్లజీలకట్డ. 
- రట 11! [ _ కలూటా 

త (హి) కారునలుప్రునల, ఫీ 

నే -ప వ్యా (హి,ప్టు మౌల కా క్ 

అద్రికాకము. లీ (6- లోక్(హి) 
నల్లజప్పూ గంధం ఉప్పు. ఒకి ఉం $(ర్ర- 

మథ్ (హీ) నల్లప్రమసడు. లే 6 - 

ముంథూ (హిల) నల్లమొుళము, ఆవమానము, 

తలవంపులః, -ఫిపోతి కస్తైర వానకము, 

శ్రే (6_మకో(హాి) నట్లు కామంచి 2. 

4 

౬ 

అయలు లే ర్ -నమక్ (హా) గంద్రకఉాప్పు, 
నల్ల డాస్ప్రు. 

4 ౪౫ 3 1! 6 కల్ అన్ ఆమ్ (అ) పళ్తు పా 

యుడు కుంకు శ. 

. యిట “త్య ర కా ల్చుద్ -కాల్చూత్. 

(పా.ఫు) కాయము బ్థరిగము, 

ముదం, మూ'స, పహ్చాదయమ్ము చట్టము; 

ఆకృతి, ఆకారము మాదిగ వానివద్దనుండు 

జోళల్తేయా రార్రముగలకొ యర్థము, అచ్చు 

తుండు. క్ (6 _బేనా (ఈ, 

అచ్చు స్ట 

(ల్లు ఏయి ఉం 

| 
అక ర 

వ్ వన సాజటచకులను కొయ్య అమ్న్ను 
యె లే 

పొనివి వదలువేచముకు (్రశాళాలు 

య కాలెజ్ (ఇంపు) కాన్తృనాకళశాలు 
ఈం + ్తే 

౮౮ శాలక్ (ఇం.ప్ప) మెడపన్షైమెడప్ట్ట 

మక, మసిబొట్లు, మరక, కళ ౨వము 
6౩ 1 కి 

నింద 

యయ! ౮శాలిక్ (హి్ర్రీ) మసి సలుపు, 
ఆ 6 కౌలీ (హి. శ్రీ) కాళి కాజేవి కాళింది 

సర్పము వలుప్పు, మహిమ రల 

కాజే సాన్క జడ్ (హీ) సన్న నాష్ట్రమ్యు 

౨పరాస్ట్రము, ద్ తం బక్ ల (6 క్ 

ణా | ళ్ 

కనూకి హీ) కసూ బెండ 1విక్తులు)” 6 
స్ మ. వావి 

త -మాస్షీ(హ్)నేలతాటిడ్డ క్బు, 

కక్ సై [బలా (హి. శ్రి శ్రీ) నల్ల శామిని 

భూతము, క. బెకావస్వయా 

వమ్సు దండి ఆపద, గొప్ప విపక్తు కడు 

కష్టము, 6. _కుట్స్హ్ (హి) 

ఇటుకకో శ వాళ 
తల్ మా క 5 క య. 

దాసుడ సట,లోపకంట. ఉంద్య 
త -జుమెఒగాత్యూ శూ (చ) ఇదెన ల్ 

నాడు న. స తమ్మ క 

_దహా(హే) ఈా కందిముడుగుట్లు వా (క్ర 

-డౌెవ్సీ (హి, శై స్రీ వా! కాళికా నల్లమందు. 

రయూంటాకం -జీరి శకి, క్రీ) 

నల్ల జీరకము, రు జఠర కాలే సై 

(ఉప్పు) మానవుకు, మనుప్య్యుడం, జ 

ఆం ర-ప పెడు క 
క్రింద సమాసపదములు. లక సాలు ల్ 

-సంబాలీ (హీ) నీలి వావిలిచెట్టు, న్ లి 
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భం నొచ్చిలి యి తం జార్ వాాలై 

కోస్-కోసూం6(పి.ఫు) మిక్కలి దూరము, 

ఆటో 6 -మిట్టీ (హి. శ్రీ) నల్లబంక 
మన్ను నల్ల ే ధడిమన్ను. జ్రశి త్త 
-మిర్చ్ (హిత) మిరియాలు, ఈగలు. 

ఊూల్ధుని మ. గోతి 6 _కాలేముహూ 

అంభేశే (హి) చేకవజామున న్తేకొంచెము 

చీకటియుండగ, వగా ెల్లనార క్రమునువే, 

ఉఊవ.8కాలమం౦దు, క టు షై గ్ర - 

హొండీ (హీం్ర్టీ) అపవాదము, నింద, 
ఆరడి, (వాడు 

(ల) (6 కాలియా (హీ) కారునలువైన నల్లని 
॥ (6 కామ్ (పా.ఫు) అ౦% లి, ఆంగుడు 

తాలువు; గొంతు, నోరు అభిలాహు, ఉ్ద్దే 

కమ్ము సంకల్పము, అసక్షి కోరిక, అ 

7 (6 కామ్ (సం.ఫు) కౌముడు, మన్మధుడు, 

“నామము, "వరాహము ఫోరిక, 

 రకామ్(హి.ఫు) కార్యమ్ముపన్సి క్రియ బేస్ట్ర, 
కృతి, కృత్యము, వ్యవహారము, వ్యావా 

రమ్ము ఉద్యోగమువ్యవ సాయము.పాటు, 

కష్ట్యృము, వృత్తి: విద్య, విడ్డె, కామమ్ము 

కోరిక, పనితనము, పంఛాణమ్ము బేతిపని, 

వర్తకము, అగత్యము, అవళ్యమ్ముఆక్క_ర క 

అఫ్ఫివాయమ్ము. సంబంధము ప్రయోజ 

రము, కొలువు, విధ్శినియోగమ్ము ధర్మము 

కేయవలసీనది,. చతురత్క చాతుర్యము, 
పువీణత్మ "నేర్చు వైపుణ్యమ్ము. సంభో 

(హీ) పనికివచ్చుట్క ఉపయోగ పడుట, 

సార్థకమగుట, తోడ్పడుట్ట సహాయ 

పడుట వాకుడగుట్ట పేమ్పుట్ట్స వియ 

మగుట, వ్యయపడుట, పనిపడుట. (క 

ట్ర్ ఆ ా బర్ఆనా (ఊఉ) పనిలేక కోరిక 
సఫఘ్టలమ'సట టు గ (6- బన్నా (హి) 
పని సాగనమ్స్చ్ట్స్న కాలమనుకూలమగుటు 

పని లేక కోరక సెరచేరుట ఈడేయట, 

కడతేమట, కొనసాగుట- (ఫి శర - 

పడ్నా (హి పనిపడుట, ఆక్కరపడుట్ట 

"కాొవలసీయుండుట. 0 ఈ! ణీ శర -పర్ 

లగానా (హీ పనిమోద పెట్టుట పని 

గొనుట్స పనిమోదఉాంయట, పనిలోశేర్చు 

ట లేక ఉఊంషుట్క వాడుట్ట ఉపయోగిం 

మట. క్ (స్తెష ౮6 + 5 -బటానా. 

-బటాకేనా(హి) పనిపంచుకొనుట్ట పనిలో 

పౌలుగొనుట, సహాయపడుట- ఇ గ్ర 

(లు _పర్ లగ్నా (హి) పనిలో చేరుట! 

పనిలోడండుట్క పశిపకుటం | (3 45 
రచ -తేవూమ్ క ర్చా (హి) పని ముగిం 

ముట్ట పనితీర్పుట, అంతమునొందించుటు, 

పంపుట. (మె 4 (0 & 6 -కమామ్ 

పోనా (హీ) పనిముగియుట లేకతీరుట, 

అంతమునొందుట, పేచ్చుట- శ లేము శ స్ 
-చలావ్- (హ్) పనిజేరిపెడు,పనికివచ్చెడు, 

పనిసాగంచెడు, ఉపయోగకరమైన 4,6 
)ంపా చోర్ (ప) పనిదొంగ సోమరి 

పోతు అఆలసుడు, ఎ! తశ ర - డార్ 

(హి) కార్యనిర్వావాకుడ్కు కార్యదర్శి; 

ఉఊదొ్యగస్టుడు, అధికారి. పనివాడు, 

సరిగపనిబేసిన్న పట్టుతో లేకసరంగతో ఇెట్లు 

వూలుమె! కుట్టిన. (ప్లు చ 7 (1. బేనా 

(హి) అక్క_రకువచ్పుట్స పనికివచ్చుట, 
ఉఊపయోగపడుట, పనిజేరపుట్క ఉద్యోగ 

మిచ్చుట, పనియిష్చుట్సపని పెట్టుకు ॥ (గ్ 

(భ్ర -రఖ్నా (హి) అక్కరగలిగియుం 



అకా క ల్౨2 

డుట్క నకావలసియుండుట, కాబట్ర ముం 

డుట. (*ఇెసర్ పోనా 

ద | చరొాకల్్ త గరా కళ సాద (చ్హా) కనివజు యుండుట "కార్యునిమగ్ను డు 

గుట, ౮ శ ర -కా (హీ) ప్రయోజనకర 

మొన ఉపయో: సకగయెన చ మ 

ప క్ వ న్కు రె వజ్ర 

-కాజ్. (హ్) టట. టల్యు + వ్యమ్యూయ్ 

వాంసొరము జఉది 

_ కాజ్ (షా) సా. కష్టపడి 

పనిశేయు, పని పొటబుచేయుం. ర గ్ 

-కన్నా (హూ) పనిచేయుట ,సణమిమ్చుకు 

-నేద్పజూా పుట, ఆళ్ళుకతీర్పుట, పనిత్రీక్సు 

ట, పంపుట, లీ ల ౭ 5 -మేంలానా 

(హి) ఉపయోగించు వాడుకొనుటు 

న. + రమేంలగానా (హా) పని 

గొనుట. (౨ 6కు ౭5 
-నికాల్నా (హీ) పనినెకేన్చట, న 

పుట. అేక కొనఫాషించయుట్క, చనితీరుమూన 

మువేయుట,. ర్ గ -పహాూగేనా (హీ) 

పనియుండుట, 

డుట, పనిముగియుట, పనియగుట, 

లో జ ంచుకు, పసెష 

పనిపడుట్ట ఆగత్యముం 

పపితి 

రుట్ట వచ్చుట. 

(పా అభ్యుదయము 

గల, అద్బస్ట్ర ళాలిధన్యుకు, వశావంతు ము, 

జయవంతుడు, 

యతో'్ఫో 6 కామానీ (పా. స్త్రీ. అభ్యుద 
యమ్ము అదృష్ట్ర్యము, సుఫెగ్యుము, వ. 

సిద్ధి ధన్యత. (గాంకవము. 
(ఈ కాషమ్రీ (హీ. శ్రీ) కంబళ మ్ను 

, (ఈ 6 కొవ్వుక్ (పా) అభ్యుదయముగల, 
అదృష్ట్రృశాలియైన దకావంకు డం, 
సిద్ధినల నాడు, జయవంతుడు, బలిష్టాడైన, 

అరక వహాడ్షి 

యానాంలో ాలాా లా 

(క్ర 
(ల 

(+ 65 కామిల్ (ఆ శకలాల వను సంపూ 

నమ్ము సమము సాంపిము, ఆవలయ్యు 
లం ప. 

ఆసా:కమ్యు, లేప్తరహిరము, హ్ 
(ప్రవీణుడు జ్ఞానిమయైన్వపండికు క్కు విద్యాం 

( 
వే 

సుక్కు ాంరంచతు కు. (బహ్వాజాన శప 

పూర్త్రడుం స న్. మం. 

క్ చెర వా 

త్ర "కామినీ (పె నీ) కమ! ఎన చుంద 

వే్త్తశ (6 కామోావ్ (హి.పు) కాంభోజి శేక 

"కెంబోదిశ్రాగనము (మాలకంసు "భదము ), 

యోంరో-యకోా న్ కా_3 యూనీ(మము, 

జే కౌదినయ)'స బజిలకళ 
(ఖు 

లేషవ్యూము; యం 

ట్టు. 

కో రరౌమా (ఊఉ) పనింల్ప శాద్యోనియైన, 
పనిగానున్న: పనికివచ్చె ను (హా "కాము 

రుడంం | 

యర 6 కెమ్యాబ్ (పా) కృతార్ధుడు, 

ధభన్యుసొ, జయ ముగ ల, కి రెస్ సోల: నఫల 
+ 

మై 

తాక టం ్  కామ్య్యూ పీ! న వ్ర) జ ద్బప్పము, 

కాద కాళ ్ళవ, యము, 

'కార్యుసిస్థి ఆక వృష్థై; కల వ . 

ఇ ల్ 

డఎాలుప్పు, సాఫల్యమన్యు శయ ను; 

అభ్యుదయము. 

(౮ క "కాన్ (సాం) న) కుని, నని, బాశళాా ము 

న నము, వ వము. 

వ్. డో 4 5 శాన్ పూా.జప్త మ. ఎన్న ప్నిక్, 
ఆ | ॥ 

కోస్సు టం. ఇన ( ఎస సిగ 

| క 

సాగినమాల్క లోషమ్ము ధ్యానమ్ము. (్రైద్ధ, 
లతమ్యుమ్ముఅడ: వాకెయొక కషభూసుట మా, 

(5 మ్మ ల్స తాంబూ*-ర మొవలసచవానత్ో 

లులిగించుకొయ
్య ల ;జ(త్రమ

ులే: న యున్హై కాన్మా సె 

(తికోణాకృతియొక్స3 సు. 7 (. త థ్ 

ర ంట-టోట్ల- - న్నా ఫట్నా- 
ఫూట్నూ (హి)ఆమిత మెనన్వనిచేత వుడు 



టం _ 

అమేశ్నా జక 

మల్నా (హి) చెవులుపిండుట, శాస్తిచే 

యుట ,ఇెవులుపిండుకొ నుకు,వదలుకొనుట , 

పరిత్యజించుటు. (సరు ( ల ర్ర్_ఆలన్నా 

హస్యములాడలేకశసన ససలాడ నాడంఖిం 

మటు, (10 (6౮5 - చాల్ (హీ.వు) 

చెవులుకుట్రిపుట్టు చం (డు కలుతీయు 

కర్మము చౌలము. ((సిమ్వ్యు (౮ ( -బజ్నా 

(హీ) చెవులు గింగురుమను చుండుట, ఇెవు 

లలోమోతిలు మోగచుండుట., ఆ శభ ల్ 

బళ శ్నా(పా) దురో బధచేయుటు, ఇాడ్రీలు 

చెప్పుట, (స | గ్ -బవన్నిహీ) చెపి 

లో-బీము "వెం॥ కాయకు, ప్రమా ఏజీ ల స్ట్ 

(మీ బీ -పర్ జూంనచల్నా (హి) చవి 

మోద ఈగచాలక పోవుట, ఇవిన పెట్ట 

పోవుట, అలకమ్యుముశేయుట, మాటవిన 

వోవ్టట, రసు లో (సు (నాపడ్నాా 

-మెంపడ్నా(హ్) ఇవినిబడుట, చెనిసోకు 

ట్స కొనబడుట, యు అటో లర్ 

టు (౮ (--మె:ఫ్రూ కొ -ఫూక్నా 

(హీ) చెవిలోఊదుఓ, దుర్శోధశేయుట, 

(౮కు | ౪ .యుకానా (హీ) చెవి 

యొద్దుట- మ చ్చి ఈ -దబా 
కర్ చలాజానా(హినోళత్తకుండపోవుట, 
నోయమూసీకొనిపోవుటు 660 అరా 

దబానా (హి) నోశతక్రపోవుట, భయప 
డుట, ౮ (టు ల 6 -దిఖానా (హి)ఇవ 
లో మైలతీయించట,. (ట్ల. ౪ దివ (( 

-ధర్నా- బేనా(హీ) శెవియుడ్డుట, (శ్రద్దతో 
కినుక చా స ర్ -రఖ్నా (హిలక్యు 

లో 

టగ్ 

లో 

కషళని ,చెవిగూబ-య్ఞం ప్ (6-కాకచ్చా 

(హి)చెపషాడుమూటలువినువాడు , సులభము 

గానమ్మువాడు. ్య్ టై న [ఖే 

పోనా (హీ) జాతపకుట, మేలుకొ 

నుట, 'బెదరుట, చెవులునిక్కుట. ఒర 
ల -ఖల్నా(హి) జ్యాగత బడుట, మే 

లుకొనుకు, (హాంచుట. ౧ (లు ( (క 

లగానా (హి) ఇవియొడ్డుట, (శద్దతోవి 

నుఓట్క  ఇాటుగావినుట యి 6 
రు య (౮) (6 -ల గ్నా -సెలగ్నా (హి) 

ఇెవిచేరుట, రహాస్యముళాడుట, గుసగుస 

లాడు, ఆంకరంగికుడ'సట, వద్దచేరుకొ 

నుట క్వీల (| 6-మెల్ (హి-పు చెవిలో 
మురికి.గుబిలి. (ల్లతయమ . ్యైజ్బుర 
_మెండాంగ్లీదేనా (హి) చెవులుమయూసికొ 

నుట్సవినకపోవుట* రత్రకృద్ద్యుస* ల 6 
- మెంపారభర్నా (హీ) చెవిలోసీసము 

'కా-చిపోయుట. 6వ! వో లపె ఆ (ర 

_మెంకేత్ డాల్నా (హి నోరమూసికొని 

యుండుట, ఊరకుండుట్క, విననట్టుండుట, 

యేం త్రం! వలా అక 
టాడ్ ( య పా ల ఉచ శమె!( 

"తేల్ డాల్క_ర్. యా రూయీ బేకర్ 

సోరవహ్న్నో యా పహ లైశ్నా (హా) పశ్రా 

కుగానుండుట్క అశ్రద్ధ గానుండుట్క అలత్యు 

ము "నుండుట, క ట1ఖీర-కానోయాన్ 

(హీ) బొత్తుగా తెలియకుండ అతిరహాస్య 

ముగా [మి రూపగోనా(హీ)మంపే 
ము 'మొ॥నాలుగుమూలల వస్తువులయొక్క 

వగమూలం- పొడుగు గానగుట్క ఏ'సపోవుట, 
'తెలియవచ్చుుట. 



06 వ్ర్స్తా4 

ట్ర కానా(హి కాణము, ఒంట్కంటి; పుచ్చి 

న (కూరగాయమా[ త్రము), పురుగుబట్టైిన, 

వంక_ళ౭ను సోన బుద్ధీహినుడు. టక 

కో ట్ర ఆల్చాత్రీ (హీ) =విలాగే రహస్యము 

ఇచ్పైదనని పిల్లలవెవిలో కుర్ ఆని జ్వ్వుది 

ఆపతత 6 న 

గుసగుసలు చెవులు పిండుట, 

ఆనీ 6 కాణ్ (హి, గ్రీ)గాలిపడకయొక్కం 

జ విలువంపు బద్ద; అందమైన నడ్తుమ్యు పంది 

కృాముందడటికోర; ఏనుగుయొక్క_దం 

తము మంచిసున్నమ్యు దురదృష్టము 

ట్ కాంప్పా (హీ) కంవించట్క వడ 

ఈ టు, 

ఏ ఈకాయూ (హీి.ఫు) కంటకము, ముబ్దు; 

(తాసుముల్లు; పెద్ద(తాసు, చవేపము బ్లు 

-గాలమ్యు పాతాళ రన ,కూలమ్ము శల్యము 

జాతివారు భోజనమువేయుటలనో వాడు 

కొనుముండ్లళరి కొ, గుజ్జ్ఞపురాతుల కాళ్ల 

కండు తన్నుముల్డులేః తోదనన్సు వేప 

కొలిక్సి 
ఇనుప కొండి లేక కొ క్కెమ్సు దోటికోల 

యొక్కదోటి, కోడికాలియొక్క ఆశ 

బస్స నడ్డాంటముతీయుపంన్లకోల, గడ్ 

యారముమె॥ వానిముల్లు లేక నూద్కి గుణ 

న. సరమామప పద్ధతి: 

తక్కెడ తాసు, పాడినాలుక్క నాలిక 

బరుసు, య! పగవాడు, శత్రువు, 

అభ్యంతరము, ఆటంకమ్యు నిక్ ధమ్ము బం 

ముల్లు, పందిముల్లు, పవీ.-ఈ శె, 

ధ మ్యూశల్య వు మిక్కిలి బక్క-గాన్న వా కస్ట 

క 

వక్క వాడు, వ్యథ; ఆనిష్ట్రము, అసహ్యము, 

న్ట్టానము,పకీనేగజేదము. చులయ 65 

-మాట్ (హి ముంజతోట కూ 

జాశకోయర్ స నా 

(హా ముండ్ల్హవైఈడ్సుట, 

“పెట్టుట; హింస పెట్టుట, సట 

చమటలేకఆదర సత్కారము చేయుట. 

రాళ్ల తలియే ర కాం -పేపక్కి కీస్ 

ల ఆ) క్షుణఛంగువము, ఆఅభాశ్వతము. 

మిఘబ వా 

(సల (కాం మేపడ్నా (హా) 

అళతిచావామువేత నాలుక ఎఐఎసుకు, 

(రసలు లీ 6. సేమళలొ (హి) 

ముండ్హబూరు”. ఇెట్ట | 

యే (కాంట (హి, క్ర) పనికీమాలినదూది, 
కశ్షైతాాస్కు చిన్న శత్రాసు,చిన్నకొక్కౌము 

కొలికి, కొండ, దొంగలసంజెలలు, 

; ర్రకాంజీ (హింగక్ర్రీ) నంజ్వి వుల్లనీక్లు, 
ఆవపుల్లనీక్లు; 

నా కాంజీహాస్. (ఇంపు) 

పళువులబంటెవొడ్డి చెంకొట్టు,చెకు బంటెం 

ఖే ర కాంద్ (హి. శ్ర). అద్దమ్మ. గామ 
 హాద్కు చోగము). 

ఎనో ర్ కాయా (హి.పు) సూపడెకినవా ఫ్లో 
సవసంపక్త_ముచేయువాడు- (బడ్డ, 

13 ఈ కాందా(హి.పు) ఉల్లిగడ్డ నక్కళాల్లి 

(ఏ 6 కాంధా(హి.పు) బుజిము, జ్ర ంధము, 

౮ టదుడు చ యయ [కాంధ్ 3 జానా 

(హి ఇప్పించు కొనిపోవుట. 

ఉఅశరట్ట! ఫర! ఫర కాలా - 
కాండా. -కాయడీ యు. షాడు (త 

ట్రార్ శె కాంప్ (హివక్తీ టై ఒకవిధమైనపాడు 

విడ ఎ "కాంథి 
-గాటెనడ్డ వైరి ము, (ప్రకాశము, 

శ 



(త లట టో ర -హెతీర్నా (హ్) 
చిక్కులలోేనుండుట, “మోసపడుట,ః 

(ో ళ్శాంస్ (ఇంక్ర్ర్కీ) నోడబొద్దు,బోద్వె 

నోడ, అంయు. 

1 కాంసా(హి.ఫు) కాంస్యము, కంహు, 

రాజాన్నము, మంచిభోజనము,. 

యూ క కావన (ఉ.పు)ు మాడు ఎటు (క 

టి 6 -గర్ (ఉ.పు) కంపరినాకు, 
కో (5 శాంసీ (హి. శ్రీ) కాంస్య ము, 

కంమ,. 

లోనే గ్ర కాగ్ (ఇం. (క్ర్రీసమాజము, 

సభ, సంఘము, మహాజనసళం 

ఆసా ర- య్ కార్మన్షీ న కాంస్ట 

(హి. శ్రీ) రొమ్ముకుంపటి, చిన్నకుంపటి. 

ర గ్ కానన్ (హింఫు కంగుణి ;కొజ్జలుం 

వ (గ కార్ (హి.్య్ర్ట్రీ) కాశీగంగతెచ్చు 

కావడి, నాశీకావడి, 

13 ర కారా (హి) మిక్కిలిగంద్రగోళ 
మగుట3ే కలవరపడిన్వ (భ్రమ జెందిన. 

కు ఫో ( కాంచరీ (హింపు) కాకిగంగకావడి 

'తెచ్చువాడు. 

కో 6 -కానీ (హి. క్రీ) ఒంటికంటియాడుది, 

(పా) ఖనిజము: సనినుండిత్రవ్వినది. 

రజి దం) జో (6 కానీజషహూయొహి) (ఊ) 

ముండ్దబూరుగ చెట్టు. 

౨6 కావ్ (పె. శ్రీ) (త్రవ్వుడ్సు కుళ్లగింపు 
శీపుట్స శెలకుడు, గీకుట; గీరుట, (పయ 

ర్నృమ్సు పరిశోధనము- 

| , కకావా(ఉ-ఫ్రు)గుడిత్రిప్పుట(గుజ్జమును). 

సం 106 బేనా (ఊఉ) గుజ్జమును 

గుడిత్రిష్పుట్ట టక్కు.చేయుట. 

ఏ 6కావర్ (హొ. శ్రీ) కాశీకావడిబుట్ట. 
యల్ కాప్. (పా. శ్రీ ఖనసమ్మా 

ర్ 
(తవ్వుడు,: కళ్ల గింపు ఏమియుతోవేనపు 

డు నె త్తినోకుకొను ట ;కోధు అన్వేపణమూ 

"వెదకుట కెచేపము, వైగముు పగ్శ 

చేధధము*ః 

య 6 కావక్ (పొ) బోల్కు గుల్ల గానున్న, 
వికారమెన్న పనికిమాలిన. 

కఠ కాకా (పా. స్రీ) ఎండు'డ్జి, కోత 

గడ్డికసవు స (రళీఠ -కషాం (పా.శ్రీ) 

ఆకాశగంగ లోక (6 _౧ల (పాం శ్రీ) కేన 

ఉటిమయన్నుు కసవుకలిపి (తొక్కిచేసిననోడ 

ఫూతమన్ను. 

లది ($ కాహివ్ (పా, శ్ర) శ్నీణము, తగ్దు, 

క్షయమ్ము కృశింపు, బక్కపడుట, చింత, 

వ్యాకులము, 

యప కాహిల్ (అ) ఆలసుడు, సోమరి, 

త వంపి రా-వజాద్. (పా-పు)సోమరి 
పోతు, (ఆలసము, 

( కాహిలీ (ఊఉ. శ్రీ) సోమరితనమ్సు 

ఢో క్ (6 కాహూూశేబీంజ్ (హి)కావు 

[వ్చేదనము, 

ఆనిర్ కాహీ (ఊ) నడ్డిసంబంధమైన, ఆకుప 

చ యిరి ర కాహేడాహేకు(ా 
ఎల! ఎమిశ ఎందుకు! ఏది! 

త్ర (కాయా (హి. శ్రీ) పౌచి, పాకుడు, 

నామ్, నీరు కావివస్టము, కో త 

లే (-బూటీ కాలేల్ (హీ) కైభాళతితై 

లము. త్ర (కాయీఫల్ (పొకైడ 

ర్యము (పట్టు, 

న్ (క కాయా (హి. శ్రీ) "కాయమ్ము బేహమ్యు 

అకారమ్ము స్వరూపము. టీ (ర - 

పలట్ (హీ)పఫునస్టన్మము, -వేపుముమారుట, 

ముసలి వెారువయసు వారగుముంద్యు శైవ 

ధమ్చు కెయపుస్టిమందు. 

గింజలు, కావుపిత్తులు. 
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ఎట్ల ర కాయఫల్ (హి, పు)శే 
జే రెయాడా = (| క్ మాక శ్రమల ఈ జట్ల ఠఈకాయథ్ -కాయ స్త ఫు) 

కాయితీ ఛావ్మాడు, కాయసు కరణము, 
వవ్ ఫ్ర తం స 6 కామినాతక్ (అ. తై) స్పష్ట 

మ్సు సంసావము, లక్ష 
ములోనిప దార్థములు, సృష్టభూతములు, సృ 

ష్రైవష్టము ఇనెసర్టి రిక ముల్కు "స సృ జింపబడినదంతి 

యును, జ హ₹ండానము, ఆస్పి 

(ద్రవ్యము, విలువ, మూలము, 

( (౮ (ర కాయియాం. (ఊఉ) అణుభవళాలి, 

పరుడు, లోల్సి ఒకతె? మారాడీవారు. 

అణి ఠడ్ 6 కాయియాపన్ (ఉఊ.పు) నేచ్ప 
రిత్రనమ్ము 

తనము, 

కదడము (పట్ల). 
వ్ 

(పపంగము టోన్ 

జాణతేనమ్ము మోసమ్బు పిసినాకి 

లపక్ -లఐ6 కాయేడాయేం గాత్ర) 
కాకులయకప్పు కలక లము, అల్లర్థివద రుడు, 

యల్ కబ్ (హొి.పు) వంక, వంపు, “సూను, ఒం 

కెవీప్టుపెజాబ్బు "లేక గుబ్బ జం కువమూపు 

దము, 

ఉట కబ్ (హి ఎప్పుక్కు ఎట్లు 

యి టా య టతళశక-౭ిలక్(హీ) 
ఎంతదనుక, ఎంతకాలచ్ము ఆ టాల్ సే 

(హి*) ఎప్పటినుండి ఎన్నటినుండ్. యు 

[కా (వీ ఎప్పటిది చాలాకాలపుది, 

ఏనాటిది. కాలాకాలమాళయ్ొను, 

"కాలమును౦జే. ట్ నల్ _కబ్ (హా) 

ఎప్పుడెప్పుడు, ఎప్బూడైనను. 

ఆట కబాబ్ (అ.ప్ర) కజ్టుకుట్టు; పేల్చిన 

మాంసము, ౮ జానే (హాగ్ నా(4ఊ, 

మాంసముకాలిపక్వమగుట్క _మనోవ్యధప 
డుట్ట ఆగహపడుట, 

ఎక్కడ, 

మ్ 

వి 

జపా థు ఇచాబ్వీనీ (ఊ. న్త్రీ)పేలువ 

మిరియాలు, తోకమిరియములు, 

ఆ టు కవానీ పాంప్పు కకకుట్టుచేయు 

వఅమ్ము నాడు. 

కచ ల ఇచాన(వా పాప్త)ి చ మల వైనపబ్లు 
నరడీవిల్లు (ఇనుప౫ పొాలుసునా సేదరాక లవిలు). 

త్యావ కబ్బ్ (ఆ కు) కారిజిముు కాలఖండము. 
జు ఓ వ్ర 7 

క తక బడ్డ(హి శ్ర. బలి హాడుఆ నుఆట, 

న చాచి (హి) కమ్బగమ్ము నలుపు కెలుపు 

కలిసిన, సా 

క్ర, (అ, శ్రీ) గంధక మ్ము 

చ కా యన్ - 

ల్సి ఆభ్మార్ (జ, త్ర) ఎజ్ర్రైగంధక ము ఆప 



భే ట్ ర్ 

శ (ట్ర బ్ర య కష్తార్ (పా) అందమైన 

నసడకణగలయాడుది. 

ఛే పట్ కబూతర్ (పొ.ఫు) కవోతముపొవు 

రము) క్ ఛే అనాబాజ్ (పొపావురము 

లను పెంయవాడుజేకఎగరింపునాడు , పె 

వురముల పంబెములాడు వ డు-చమృవ్యేయ్ 

-ఖానా(పా) కపోత్రపాలిక, పావుగముల 

గూడు, స్ు రన్ _ నారూడ్ 

(హా) నొనమ్ర ల్లేచెట్టు- 

యాప్ కబూతరీ (ఊఉ. త్రై) ఆడపౌవు 
రము, బోగముది, ఆబోనముద్ది సాగసు 

గ్త్తె. 
చే ప్యాన్ కబూద్ (పావు) నీలివర్షము, 

తపో కబూవే (పా) నీలివర్ణముగల, 

కసీ = న! కళూ-కళూం_కఖీ 

(హి) కదా చితు, ఎప్పుడైనను, 

ఎప్పు డో, ఎన్నడో, అరుదూా,ఒకా 
నొకప్పుడుు ఫూర్వమెప్ప్వుడో, వూర్వము; 
ఎప్పటికిని,బొత్సిగా, క దాపి, ఒకప్పుడును, 

కొంచము సేష్టలో, క్షణ ములో. ఉట 

-కా(హీ)చాలాకాలమ్ముక్రిందట ఇాలాకా 

లమునుండి, ఏ (జ్యషత్రణ -కఖాక్ (హి) 

ఎప్వుతైనన్ను జ్య తత ఆభీ (హి) 
ఎప్పు డెప్పుడు, అప్పుడప్పుడు, కొన్నిజే 

ళల ఉహల కో -సకల్ళీ (హి) ఎప్పు 

టైనను, ఒకానొకప్పుకు, ఎప్పుడోజఒక 

ప్పుడు. బాజ్ ట్ర నహీ (ప్రొఎప్పు 
డునులేదు,క దాసిన ఎంతమా[(త్రమునుకాదు, 

యానల్ కబీత్ (అ) వెలగపండు. 
క చ్యల్య కబీద (పా) వికలమైన, తునకలైన; 

దుఃఖిక మైన, చింతపడిన్న చింతిలిన, 

ర మెక తనా ఖాతిర్ (పా) ఇిన్నవమ 

య్ కభీర్ (అ) ఘనమైన పెప్ట,గొప్ప 6! 

ఉన 9 దాం యి 

నస్కుుడ్సు చింకనొందినవాడు, చింతిలిన 

వెడు,ః 

క్ 

కథీరుచాసు పేరు 

గాస్ కబీస (అ.వు) అధికమాసమ్ము. అధిక 

దినము (గలవత్పరము,), 

ద్రోహ కవీకజ్ (పా. పుష్పముల శాజు, కీట 
కరాజా, ఈపేరము పుస్తకమలమిద(వాసీన 
పుస్తకములకు ఫురుగుపట్టదని నమ్ముదురు 

మ్యాక్ కబీపర్. (హీ. పు) కవీశ్వరుడు. 
స శ కప్ (హి.ఫు) పొట్టుగూడు, వరిపొట్టు 

గాడూ, రాశి; కూపము బాబా 

(్ కుప్పా (హి ,ష)తోలుసిద్దె,తోలుకువ్పె; 

యు (ల కపాట్ (హీ,ఫు) తలుపుళిక్కం. 
ళా 

కు క, (ళ కుజౌర్ -రీ (హి.పుతలపు స్ట, 

గుజ్జపు వెన్ను పూస, వంగబేశమందలి 2,క 

జాత్రి 
న్ 

(భ్ కపొస్ (హి. త్రై) కార్చాసము,విత్తు 
జ జ లుతీయనిపత్తి పత్తి చెట్టు 

కా కపాసీ (హి) పత్తితోబేసిన్మ పత్తి 
వంటి. మృద్నువెన, పత్తిఫ్రూవు వన్నెగల్క 

కప్పుపవ్చేని. 

గట్ కపాల్ (సం శ్రీ) కపాలము, త్రల 

ప్త నాసల్కు అదృష్టము. 
(౮ ట్ కాన్ (ఇం, ఫు) నాయకుడు, దభ 

ఎెయి్య నొ వికుడు, (స్పర్ధ 

యల్ కపట్ (హి.క్ర్రికపటమ్ముమోసము, 

సట కపడ్ (హింపు) వదత్ర్రచు బట్ట (వృత్తి 

ప స చ 
గాలితను. ఒతదిస్యభాభన్ (హీ) వ్ర 
'గాలికమైన్మ మిగుల మెత్తని, య్ స్ 



1 సం 

త "ధూల్ -ఫూల్ (హీ.ప్పు) పట్టునలి 

“వెము, సన్ననిబట్ట, చు ఖ్ ఫభాకూట్ 

(హి*పు గుడారము మర్థన - గట్ 

(హి ) బట్టకాలిననా సన, 

| సర కస్తా ( (హి.పు) వ,న్వ శత్రుసు బట్ట, గుడ్డ, 

ఉడుప్పలు వయస్సు కోత కట్టోంనే 
పోనా (హీ) బుతిమతియణగుట, 

తోం) కట్ల శ్రీ) పుటమ్ము. ఒక 

కమన్నుఫూసి పా,కఠకుచుటి 

"పెట్టుట వ(స్రు గాలితము. 

పతీ (హా. 

ఫుటము 

“అవ్ (హి కా ౬ న కపే (హీ.పు బట్ట్యూమట్టు. మో 
గ్ర క్ -ఆనా (హి) చెకసమాయుట-ము 

కొయుర్ుం 

ంంఫో కపూర్ (హ్ “పు కళ్చూరము, ంో 

న. చ్చి(హి. శ్రీ) తుంగముచ్వైళ 

డ్జలు. 

10 టకప ఫూరా (హి.ఫు) ఖాసజ్బమేకలవ్చ |, 

త భ్ కఫ్రూరీ (హింత్ర్ర్రీ ఒకవిధ న్వైనత 

ముల పొాక్షు మ 

జ్ కప్పీ (హ్. శ్రీ) తోలుకుప్పె. ప్ై 
కాయ, చినసిద్దె. 

యళకత్ (హి ఎక్కడ, ఎటు, ఏమి. 

03 కిత్తా (హీ) ఎంక్క ఏకొలద్పి ఎన్ని ఏ 

మాతంము, వాలా మిక్కి_లిం 

(63 కత్తా (హి.ఫు) కుక్క; బానిస దాసు 

డు, నీచుడు ఒకవిధమైసపట్టాకత్సి బిగి 

రింకగడ్డి; గడియ, బెట్టు, మాట తుసా 

కి గుజ్జును, తు వాకిబెట్టు. (అయా 

ఘాంస్ (హి) అంటసడ్డి 

(పణములుం 

585 క ( టై జ 

గడుసు పట్టక మం యేస యోయో 
కు త్తేకివాడక్ త్ర) వెజ్టెకక్కకాటు 

వలనివేోగము, 

ఆఎ 05 కళాబ్(ఆ. శ్ర్రీగంధ 

కటా !-శ్రీది [య - ఇలాహీ - 

ఆస్మాన్ (అ శ్రీ) ఈశ్వన కతయమొ యన 

(గంధము, మళగ్రంధము. | మి ఎయ్ 

- ఖా 6 (ప్రా పౌరాణికుడు బ్య క్ 

-రూ (పొపోగయొగమువాడు. ఆ 0తర 

గీతని - పుద (ఆ) మా నై జ్ 

(౦ధము, కురానుపఏప్పు. 

టం టర కితాబక్ (అ. శ్ర) లేఖనమ్ము 
వాత 

కస కము 
న కనా 

ఖ్ 

ల! 

ర్న స్త 

ఆ (0 కితాబ (అపు) కేకు లేక బండమెొ 

వాని పెచెక్కు యుంము అక్షర ముల్యు 

శాసనము. 

యో (6 8తాలీ (ఆఅ) (గ్రాంధికమ్ము (వ్రాసినది 

(గ్రంధసం!- ఏ పన్లు కీ టతావోర్ (ఊఉ) 

మ. (ంభచోకుడు, జాం 

(గ్ా వ. (యౌ సోమొము 

(1) (రకతారా([హి.ఫు) వెజుకుచింత కాయ, 

.;, త కతాన్ (హా. శ్రీ )ఆగి సెలా, నారబజట్ట* 

(యయకళతా 
శ్ 

శో 
వడికినకూలి= 

ఆర్ కుతుబ్ (అపు, పుస్తకములు [ఏవ 

ఆ (య. ఎటట్లులత్ -ఖాన (పాంఫ్రు) 

(౦ధశాల్ప పుస్త కౌలయముం 

హా న్చి (అ, శ్చ) మూడు త 

యజమాన్ని కధ్ కారి= 

జ $ ఎయిర్ కత్ ఖుదాయా (పాం టై? 

వివాహము, ెండ్ష ఆఅధికారము. 

(5 
నా (పొ వడికించుట. 

స్ట తాయా (హీ, స్రీ) వడు క దు 



నే 

య ఎ బర్ కఠర్ - కతా (హిప్పు 
చిలిక్క పీలిక, య పట్టము 

"లేక తలకట్టు నాడము. చట త - 

ప. (హి. శ్రీ) కత్తి రింపులు, 

కోతలు, ఎచ్చు తేశ్చులు, తోవ డులు, 

అపహరణమ్ము చింత ౫ స్యకులము,యుక్షి, 

(1 ఫల ఆత్వొశా. (హి) కోయింయేట, 

౮ 

కతింపించుట, మాస్తనుకప్పం-చిపోవుట, 

“మొగము తప్పించుట, తెవ్పీంచు చి కొనుకు, 

విడ నాడుట, ( శ్ర ౦ఫులు -విలికః 

లట కన (స టైఖ స. పోట్ట రిక్నది 

ళ్] రరర (హ్స్ కత్తిరించటం +-నమకుట్సు 

వెక్టు , చేరుట. 
ా 

య] కకళ్నా(పా ) పండ్లతోకొరుకుట. 
ఆస్ కతర్నీ[హి. శ్రీ) కత్తి, క తెగకోల. 

ఈర యు ౭ న అజ ష్ 
ఎన్ కతర్ వాం (కా) వంకడ్ద్యైైన, అడ్డ 

ముగానైన, ఏసనయైనం 

శో! భతకతర్వాయీ (హింత్రీ) కోత 
కూల్వి (ప్రక్కృ_(తోవ, మ. 

౮1 ర కత శ్రాానా (హి) కోయింయు 

నరికించుట, వేదింప జేయుట, న. 

యుటు, 

అకమిద కతిఫ్(ఆంపు,) ఖుజమ్ము బు జ్రేము, 

గరాడయొముక్త బుజేముయొముక 

యుర్ కుక్తక్ (హి.ఫు) పాడు యము 
కసక్ కా (హి. శ్ర) మాకు (ది 
ల్ ఇత్ర్తల్ (హి..త్రి) రాతిబిళ్ల, ఇటుకతు 

నక్క చెక్క ముక్కుం 1 శ్యటర - తికా 

(పౌ.ఫు) నీళ్లమోద గంకులిడునట్టు రాళ్లు 

మొ! రువ్వెడు కప్పగంకులయా ట. 

తుప్ కళా (హి.వు) చీరిక్క చెక్క. బద్ద, 

| (ఎ కిత్మాన్ (అపు) చాపరికము, దాపుడు- 

(ప కళ్నా (హి) ఎంక్క ఏకొలది, ఎన్ని, 
ఏమా[త్రము, ర్యా మికి'- లీ? (సక 

యక 1 ఏక్ న ఎంత3ఊమో, ఎన్ని మయో: 

వ్ 

కబకుట, దొరమగుట 

ర వత్నా పా) మతింపవడుట్ట అంపేన 

యగుట్స వెలలేక ధరకట్టబడుట, 

కే కత్న్న్ (హి. శ్రీ శ) ఏకులబుట్ట 

6౮1 ఎతక న వ 

జారముచేయింయుట, 

గై! న సతు టయ టన లీ సట 

భానో? న ఆగసలవా ని సవాణము; 

జ్ కత్తీ (హ్. శ్రీ) ఆడకుక్క_, కుని. 

త్యక్త (హి ఎ౨త్ర ఎన్ని శ్ 

మా త్ శానా కుల్తేకీజ్భ్ కీ నీండ్ (హి 
క 

ఆకు జెముడు. 

(ర కుత్తియా (హి. శ్రీ) కుని ఆడకుక్క. 
1 హాట్ కతీలా (హి.పు)ు చాదాముబయి, 

ఒకవిధయైనబంక, క బీన్ డు! సుల 

_ఎెహింవీ (హా) నాటుచొడాము పీసును 

"లేక బంక, 

యత కుట్ (హి. శ్రీ) కాక్రిత్రప్రుఅక్టుమ్సు అత్తే 

డము, స్నేహభంగమ్ము తెంపు కటు_క్రాను 

వేష్పుడు దంపుడు, మొక్తుడ్సు రాగియు 

ఫీ సముకలీసిన లోపాము. 

యత కట్ (హీ.ఫ్ర) ఖండనమ్ముకోత,నలుఫు 
(స్యయెత -ఖనా (హి) కొరికి తినునద్శి 



న్కి౮ 

వాకుశవగాయమలు సల 

శాయి -బభట్ 
జ 

చె 

పగ 

) తాజా 

ర్! 

4 క్త! 

ర్న 
హూ గ మూ ఆధారము 

వమ్వులక్షృఇన్ను (ల యెళతాను 
లీ శి శ్రి 

క్ 

"ము. 
లౌ 

ము. .బొ 
అనో జఫ ముక్కు కృ రా. అన్ 

క్ ర్వా 
వై 

స ంబమ్మా కంక్రము, 
మ. 

కాకుం కటు 
| 

జా 
కూ న్నా 
= వం కుటు గతి 

ఖ
ీ
 

(చుట 

లు 
) నజకించుట, "జెగ గెట 

రా క్క 
కూ 

నోాళటటోె 

సమం జో కా 

ల్ పాల 

లు 
గాలాత్రీళలు మొ: కుట్తుట 1 న 

వ్క్సా 
రన 

మూలా 
చుకింల 
“ల 

త్యాగ 



రతి] (య 

వీడిపోవుట,  హతమగుట్ట వంపబడుట,; 

తొలగుట్న (తోవనుండితొలనుట, (తో 

వతప్వుట, (త్రోవకడముట్క రంగుఖోవుట, 

వన్నె పోవుట, వెలవెలపారుట, (వయ 

మగుట,వృథావ్యయమగుట్కన ష్టము వాల 

గుట్కకొట్టివేయబడుట్క తోఫుడుపడుట్క, 

తీసివేయబడుట్ట చెల్టు పోవుట, తోసి 

వేయబడుట్ట చెల్లుపడుట, అనూయపడుట, 
మత్సరించుట్ట ఓర్వ లేకపోవుట. 

ట్ కుట్నా పొ (హీి.పు) కుంకెనతనము, 
మ 

సద్ది న. 

లం! క్ కట్వ్యాం (హి) -ీలిన్క కెగినవట్టము. 

ఏ1 కటా్యాానా (హిి కోయింయీట్న్ట నర 

కింయుట్క కొట్టివేయించుట్స తీసివేయిం 

మ్ట్స వోజ్చడు పెట్టి వెట్టింముట, చెల్లు పెట్టిం 
మట్టు వియము జయించుట, "వృ ధా 

వ్యయము చేయించుట, అవమానపరమయట్య 

తలవంచుకొనునట్టుచేయుట్స్న నీచపరమట, 

ఏటి కాలువ మె! తీయించుట. 

01 కుట్వ్యానా (హి) దంపింపుట, 

త్ *టొతీ (హి, శ్ర) కోత్త తరుగు, 

చెల్లు, తుట్టి వట్టమ్యు మార్యము, 

|) ఖ్ కటొర్రా (హి.పు) సన్నె కోర,పాన 

పాత), బాగా విచ్చిన ఫువ్వు, వృద్ధిలో 

నున్నది.(టీజ్ర పై యు 1, టర -బడ్య్నూ 

యా శ. న్ వ. 

యా. నా(ప్రా) చంత్రష పుగిన్న్నె 

తిప్పుట (దొంగను తెలుసుకొనుటక్కు, 

తు ఖ్ కటోరీ (పాం; శ్ర) చిన్న గిన్ని? 

చిస్నకోరు దొప్పు రవికయొక్కా_రుందరి 

క్షష్పృలు (స్తనములుండుభాగ ము), 

్రీ)కంకెనగత్తె తార్చు 

ఉకళ్ (హి) కళ్చై కొయ్య కజ్ఞ; 

కష్ట్రృమ్ము పొటు, చ. నల్లన్ జ్ర; 

హక శవ-పుక్లీ(హి, శ్ర్రీకొయ్యబొవ్య 

చెక్కా బొమ్మ, బకస_పలుచేనిపి ల; పరాధ్ధ్ 

నమెన మనుష్యుడు. 1 స త్తు క్ ఫోడా 

(హిప్రు వడ్లంగి చవిరతపమీ, 

(స్ కళా (హవ) పకి ఇరువదియవ 

భఛ్రాగమ్సు (శ్రి జ్యేకొలత్క మూడుగజముల 
కొలత. 

ఆ క (స కుశారీ - లీ (హి. శ్రీ) బం 

-గారు మొ॥నవి కరగించుమూ'స, ఆవర్తినిం 

| య్ కట్ హారా(హీ. పు) కాటటగడ,కొయ్య 

అలవ(గల అఆవగణమృు పంజరము,కొయ్య 

తడక, కొయ్య్నుపంజరమ్యు చొప్ప మె॥నపి 

ెట్లినరి శెడు కొయ్య తుండు. 

సల | య్ కళరాడా (హి,ఫు) మూడు 

య్ 
క్ తన్ కక్కర్ ౫65 (హీ.ఫు) కట 

కట్రాలు, కొయ్యాఆలవ, 

గిప్స్ట్రీ 

ఖ్రావి మట్లును 

కొయ్యలు పాతిన ఆవరణమ్సు. బొవ్నివై 

పిల్లనోడదకుమారుగానుండు కొయ్య మేట్టము, 

లం కట్వాల్ (ఏ పు) పనసపండు. 

ట్రప్ కళలా (హి,ప్రు కంఠాభరణము ఆళి 

తుండు. 

[శ్రస్ కక్ లా(హి.పు) నరస ధాన్యపుకొట్టు; 
సున్నపు ఆవము (బట్టి. | 

ర్ కతిన్ (హి) కఠినము? కష్ట్రతరము. 
4 ఇ లీ ర్స్ గం జ్ వస కళాతీ (హి. త్ర) కొయ్యతొట్టి, 

కొయ్యళెట్ట- 

గా ః ౮! ము 

0 పస్ కఠోర్ (హి) కఠోరము, క్ట్యూరము. 

శ అప్ కళాగ్ (హి అనుచిత్రము, కూడని 

స్థలమందు తననిస్టలమందు. 

ట్ కఠియా (హీ, ప్రక శ్రినము, గట్టిది( శ్రీ): 



శ ( క 

బ ైలపడ్డ, గట్టి చెక్కు లేక చిప్పనగల(కాయ). 

ఆరం ధశ-(ధథైస కశ8యా-కుళ్యార్ 
ధి అజ కా ఆళి - ఈ5ఠార్ (హీ.ప్ట) ఆగాణమ్స్ము ధాన్య 

పుకొట్టు; “గాబ్రు ”రి సెం 

జారుడు, ఊగాణి. 

ర్ కటీ (హి, శ్రీ) కుటీకము.. గుడివె, 
ఆశ్రమము, మఠమ్ము మందిరము. 

యర్ కుట్టీ (హి. శ్రీ) నరికినచొప్పమొుతున 
కలంకొట్టిన చొప్పమెొ!ది. 'కాకిత ములు 

నాన బెట్టిదంచినఅఆట్ట, ఆక్ర్త్రడము, సహశా 

సము విడుముట, లు కొట్టివేసిన 

పావురము. 

(యయాల్ర - కపకటియా - భఛట్కటియా 
(హా) “నేలములక్క నాకుడు చెట్టు+ 

(స్ కటియా (హి,.క్ర్రీ)ీ పౌలముంత, జేపల 

గాలము బైబపడ్డు, చెవిపోగు, 

(య కటయ్యా(హి. ఫు) కట్టికవాడ్యు పొరక 
నడి: ఒజకకం౦ంపచెటు,. డ్రి; ఒకకంప చెట్ల 

న్నా 
జె గ్రా 

కస్ కటీలా(మహ్ా ) ముండ్లూ(ల్నమ నోహరమెన, 

వాడీమయైన్న మయకక్షైన, వి 

పంవెడు, 

జ రో గ్ ల 
(సర! జ్ కాలా (హా) వృథా వ్యయ 

మగుట, 

పుముగల్క 

యత థయ కసాఫత్. (అ్య్ర్రీీ మందము, 
లావ్సు,చక్కన, మురిక్సి మొల్క వొలిన్యము= 

ఖా న అ శ్ర క్ 

యి య క్యస్రత్ (అ. త్రై) చాహుభ్యము, 

"సమృద్ధి? ఆధిక్యము; గుంఫు, సమూవామ్ము 

(ఊఉ) దేహాపరిళశొము*రడి, సామ్కుమల్లాటు 

ఊస్ యి ఎ, రాయ్ (అ) అబ్ళి 

సాాయహవాహుళ్యము, బహుజనా ఖిపా9 

ర్షత్లి 

ఫి న! 

ఆఅమీస్ కస్ ఫ్ (అపు) పంపు, 

గ్న్జ 

యము, ఆధిక సంఖ్యాకులయిల్సి పొయ ము, 

చఉమూహాము, 

'తకసీ5్- (అ) ఆ-ేకమ్యుఅమికము, చాహం 
భ్యముగలది, పుమ్వూలమ్ము విక్తేషమ్యుఅథ్గి 

ష్్మము వము షె, న్ ళా ఇటేస్ట 

అజ్ఞా (ఆ) బహుభుజన్సుఅనేకకోజములు 
్య ధా స జ్ ళీ నల యాకారము. (|! = ఎలో! య్ 
-ఉల్స్₹"లాద్ -అయాల్ (ఆ) ఎహు 

కుటు:బి, సంతానబాహుళ్యముగలవాడ్డు 
న 1 చప -ఉల్ మఒన(ఆ)నానా 

అట సా) వక9మైక్క వం ర్తైన్క కుటిల 

మన వంపుల, పిపకిక్యయిన, దువ్నము, 
€ా ౬ 

వంక, కాటిల్యము, ఏస్తవట 

-వెపపిత్సము , ఖమ = (1 బేఐ 

ఎ లేపా. -ఆఖ్ లాక్-ఖుల్ కీ పా, శ్ర) 

వితండ వాది, కుతర్కములాడు, న ల 

అదా (పాకుటిలవర్ష నుడ్యుక్పతఘ్ను ద; 

నిె్టామోటస్టుడు. యింయ్యు -బహ్స్ 

(పా) వితండనాది, కష ములానసుం 

ఆ) డ్రో -బహ్న్సీ (పాం,క్ర్ట్రీ వికండ 

వాదమ్ముక్తోప్రర్యుము-. మూ 
(వా మల్లిక టి. త్రి ఏం య్సే జ్ర 

-రష్టార్-కా (సా అడ్డక్రాళ్టవాడ్డు అవి 

ణే 
నా 

= వమ్మ్ 



న న (స జే 

రాజులవిరుదము), న్టున కెడ్తు నీలు నగు 

బోతు ఆల్ ఇట. 

న్లుస, న త -వజేక్ (పౌ ఆసూయ 

ల్హ ఓీర్వ 

జం వ ఎక్కడ ఏడ, ఎక్కుడికి, 
డకు 

కూ కుజాత్. (హి) నీ వకులమువాడు, 
ళం (మ కజావ (పాంఫ్టు) ఒం టెపె ఇద్దరు 

కూర్పుండుట కనుకకూలమైన పల్లము "లేవ 

తోళ్లు, (పాటం 

తు (తీ (హి.స్ర్రహాోలీపాట, ఏ 

టయ కజక్ (పా,పు) ఏను,స అంకుశముం 

లము కజ్ కోల్ (పె,పు)అతయ పాఠ, 
ఇకూపాతం, కతుపాల్క జోలె, అన్ని 

పిభఖభములయినపిపయములు ఎత వ్రాసికొను 

రి 

పుస్తకము, నానావిపయ'సరషగహము. 

జమ్ కజ్హా (హి, పు) వండు లక్ 

న్ వన కజ్ఞానా (హ్) నల్లహిరట, 

గుక, (నిప్పు ల్లా క్రీ, బరాజుపట్టుకు. 

కో పోయ కజ్ లాటీ ( 

"కాటుక కాయా. 

రా కయ్ కళ్ల బన్ (హీ.ప్ర) ఏనుగులుండు 

అడప్సి కుంజరవవముం 

ధ్ర కజ్ మజ్ (పా. క్రీ) అప్యళ్రంశపు 
మాటల్ను నజిబిబిమాటలు. 

య్ కేజీ (పా, న్, మై్ర/ వంకర 
కటిెలత్వము, 

హం 
ల 

హిం క్రీ) 

, వంపు వంక, 

(హ్.చ్పు) కిన్క దులు, 

-మెత్తన్మి కనికర మగల, ల. 

నిలకడ లేర షాయపొోలెడు, తెల్ల వారెడు 

(వన్నె, అస్వచ్భమెన, -చులిమి కొని, 

కేైన(వెండి -మొ!), పిచ్చేదిర్వైన, తక్కు 

వైన (కొలతకు ఓటి ఎనమ్మురాన్వి(యమాలము 

ని నిశ్చీయ ములేని, చపలమెన్త-చక్తు గా 

వా9సిన మరల ఎత్తినా్రాయవలసివ, వట్టి 

(సైంపుకాని), "మెత్తనిమనసు సుగల వైర్యము 

తేని, ఆలిపిరిమైన, మొక్త్రమువైచేా చిన్న 

“సెలవులు తో ం 

రై 

సరిజూదని, సరాసరిగా, 

పుడు ెట్టని, మొక్టమెన్క రమావమియ్మైన, 

డఉొాదముద నెన్క ఇంచుమించైన, కర 

-బచ్చు (హి.ప్రు కసుకందు, లేత ఓ డ్డ 

శ్రమ (య్హా - -బీఫ్ (హీ) పి వ్హ్చ వీనము, 

వీ ములో ౨౫వ సౌలు, క్ట ట-పకా 

(హ్) ఎచ్చి పచ్చియైన. ఉడికి ఉడకని, 

బా-గాపప కరము కాని, ), ఆభయమధ్యస్థము గా 

నున్న: తీకమమానముగాకయున్న, కొంత 

సున్నము కొంతమట్టితోనుక ట్రిన.6 దనే 

_తాగా (హి, పు పిలి ప్రనిదారము, "వైన 

వేని నూలుపోసు పయో (వు _కఖ్ 



పోట్ట 
మోన (ఉంపు) ఇంహపుమింపు”ా చేసిన 

మతింపు, స (వ్ =-జానా- కడుపు 

పోవుటకు. (ట్వి ద్దా -చి _చి హి.ప్పుచిత్తు 

"లెక్కలూ, య క 

కమ్ య్ _ఫఖత్ (ఉ.పు) కదరని(వాత- 

ఆపాలీ చి (షు -దల్ -జీ (జ) 

-సత్తనివాడు, న -సేక్ (హె.పు! 

మనసు 

చిన్నసేము. 6 టు ఆశ్నా (హి) 
మనసు హస. చిన్నబుచ్చుట్క 

అశకారమేర్పరచుట, చిక్తు చేయుట 

పూర్తిగా జేయక పోవుట ఓటికుట్టుకుట్టుట, 

దూకుట్టుకుట్టుట. కూర్చ్పుపోయాట. (యో 
లు ల 

(నహీ నా (హి అభధైర్యపడుట వ్యసన 

పడుట్క చచిన్నబోవుట్స చిత్తు ముగియుట్క 

ఎ) (్యకచాలూ (హీంఫు). చేమ దుంపల్కు 
కేమగడ్డలు, వచేమ-మెొ, గడ్హలుతరిగి పులుసు 

'వేసివండిన కాకము, కందమూాలములతో 
వేసిన తినుబందము, 

ఏసి దాక కా హింద్ ( హి. శ్రీ ) 

పిచ్చివా సన, 

జోరు కళాయి (వి ఆ) ఆపరిపక్యతృ 

విచ్చి? కసుర్కు అనుభవములేమి 

జ! శే వక కిన్ పించ్ 
అభా ల 

శ్రీ) చికచిక, బుకద,అడుస్కుబుకద 
లోనడుచుపేప్పుడ్కు జన సమ్మగ్రము, 

(కికి-రిసియుండుట. (నక్షత్రము. 

కచ్ పచ్ యా (హ.ప్తు కృత్తికా 

అనై ళ్ తా 

(హి, తై 

ఉచ క్యా శ్యగా క్యు 

1 ను కా (హీి.పు) పచ్చిఃర్బ్చూజీకాయ్య 

పతి కాయా ప్ఖ్లలబొలజ్జం 

ను స్ట కచర్ కచ చర్ పా శ్రీం) కహాస్క 

త పచ్చి కాయ మెొ[నమరుపేప్పుడు,) 

ర్తెక యయ 
శా 

రుదు కిచద్ కిదర్ పాలనా (హీ) 
చికచికలాడుట, బుకదగానగుట్టు బురద 

లోనడ-చిన పప్తుడ శకట. 
లె 

(ల (బ్ క కవర్ ఖాన్ హె వ్రససిశుంపు, 

మహవాలామంపె విలలం 
వ ళ్ 

శ 5 ర క 
య క (ఈ గ న, ౩. గారైర శరము 

స కస రస కంధడ్లప్రుసి్ కామ 

(హి) పటపటపండ్తు 

అనీ 

య. త 

ర్ కిచ్ కిచ్ కడ్ (హీ.పు) తాబజేటిచిప్పు 
తిమింగిలపు ఎముక, 

(హమ్వభకచిక్నా (పీ) చెణకుట, నొచ్చుట. 
లీ మిన కచ్ కోల్ (ఉంపు/) మాము పయ 

లయన్ కచ్ కేలా (హీి.పు) వక్వశేలి (యను 

ఆంటి). 

జ కళ్లూ , న్, ) ముష్పికామయ్క్మ ముసి 
కు 

ఎట్ కూన జూ కులంన్ ట్ రే నస 

(సే కునల్నా (హా) నలగకొట్రుపు -చితుక 

కొట్టుకు సెలగ దొంక్కుట్కు మ 

మెత్తగా మొక్కు! 4 

ఆమో కొస్తే | శీ) కోజష్య, కోఆజం 

లయను ఆన్ కచ్నార్ _-నాల్ 
(హి. 

ట్ 



న ర్లిర్ 1 
ర] క్యా 

వ! చ్చూ (హి,ళ్టు) క న కే -పనాణ్ (హి ఏమియేశాని. 

న న కచ్యాంసీ (హీ. క్రీ) ఇది శ్ (స కొఖ్లార్ (హి, ఫ్ర) ఏటివాక వండు 

కో ఆటు, లో (౨౦)వ భాగము. జ నేల పఖృపునేల. చిక తడి నేల, కరడ, 
మ్ శ్ 

అమ కచూర్ (హి.ఫు) గనంధ కచోరము గ్య క్ష్ 
లల య. స యాన్ ౩7 ర (హా శ్రీ) ఆస్తానము 

రాజును దివాణమ్ము కొలువు సం! కిచ్చిలిగడ్డలు. ఆటలే హక -విలా 
న! క! 

నో కచూ (హి, ప్ర) చేమనడ్హ, కేమకూర, సచల్న్నా (హి) బొత్సిగా సాగకపోవుక, 

యితీ (జు సీవముకచోళరము. కార సౌానము, న్యాయ సా నమ్ము నొర్టయ 
జి నక్ష శై ఆ 

ఆకును కచెరీహి. త్రై) పూర (ఉప 
'కారమువేసిన మినప ఫూస్నముపె 

నచ్చ జాదోనంశాల, వ ప్రాసము: 
ల! టం 

76 
స్కీ 

గ 
ర 
టై గ 1|| ( 

ఖ్ ళీ అఆడీజో. 

కం 

(టక కచోకా (కి.పు) కత్తిమొవానితో 
పాడుమ్, పాడుపు, కమ్ము; పోటు, 

వయ కచూనుర్ (హి.ఫ్టు మ 

మొ!వాని ఊరగాయ పచ్చ టెం 

జ్యనులువినుట్క తీష్పలు ుంకేయుట, 

మిడ్ కాయ రసన ం్య్రయ్హైా-య్యిద్హైోకఛ్చా -నీ-నియా 
(హి క్రీ) అర్టోరుకము, జట్రీలాగ్కు మో 

ఫ్ర స్ో 

జీ 

త్ కఫ్. (హ్ హ్ి.ప్పు,! కర్భపర, 
ళు 

సెన్ 8 

ఖ్గ తీ 
జ 

తా 

నోడబొళ్డు లేక వ్ష్పు సుక హాము 

శ్రన్హాలి ఉ్రన్మ-మభ్ (హి-పు)న ) జల జంతు షః 

శవ కచ్ (హి) ఏమయిన, ఏదయిుస్త 

యూును, కొంఠ, కొంచము. త్తు! నే 

-ఏక్ (హి) కొన్ని ,కొంతకొంత వ్ 

త్రో (హే) ఏమైన, కొం ంళమైన. త్ 

ర్ట ల్! ఆన్ యఏ -దియాహీ ఆః 

"5 తష తక ద సదుం ఆయా (వా) ఖగార్వనుకె ఎత మే ఆడ్జువచ్చి 
యన ఆర్ ( నానా 

వచ్చినది* ౮౮ శ్ర శో అవర్ -౫ 

న్ 

రగా 
(/ 

ఆడాలా రానా 

౩] య. 
క + 

న తూ 

గ్ 

రా 27 ల్ రి (టి న స (ర్త ల్డ 

పూరి). ఆల్చినది. మ యామ గుంపు, ( త -కర్నా 

సజ లగా నహో (హీ.చ్వ) 

లూ ఉను చాటిన వాం త్రీ) క వాము, ట్ 

న్ త ఉన్ల పవ్యో నృ ేమభ్ళ్యూ(హి, ప) 

దుప్ప మఘనినంత య పనమదు ర్మాస్టుడు, 

న. కన్నీ (హిష్యక్త్రీ అడతాచేలు. 

బత గాం. కచ్చా తనకా 
(హ్) ఒళటికిమరియొకటి చెప్పుట,యడార్థ పాశింకమునుండి తెచ్చిన గుజ్జము. 

విరుద్ధముగా మాటలాడుట్ట సంబంధము 

"లీని మాటకాడుట, అసంగతము ౧* మాట 

ఆాడుట., (దుమ శద క శై -కా 

కుచ పూగేజానా (హ్రీ బొత్సిగా మారి 

పోవుట: న శ్రమ -కుఛ (హి) కొంచ 

కొంచము: ఉమ్ లేథసైో -నకుఖ్ (ప్ర) 

ఏమైనను కొంచమైనను. ల ఉన్ 

నా లో ల్ (్టై-నహీయ ఛల్చాా వా 

నా వ్ ఇదె [న యొక శ్ర 

తత ల 

(హి. త్రీ) చిళ్తు వహ్, చిక్తు "అఆక్కాపుస్త 

క్్ముం “లలో కో -తోల్ (హి- శ్రీ) 

పిన్చేతూని3 క వయ్లు్వాన్లో _.చాంపీ 

(హిం్రీ) 'శేటు వెండ్హి ఈ&్రదని వెండి 

జ న ల వ 
యఘు -సడక్ పాటై? గుల 

పరషేనిచాట, ము త్త విచా శు, నే 



కుది శ్ 

కో సు -సీిలోయీ(హీ- క్రై) ్టీ 

దూకుట్టు కూర్చు పోత్క పోసపోయుట- 

ఛంని జో -ఉఊమ్(ఉ.. క్రీ) పసీతనమ్ము 

చిస్న నము ప్లాన్ -కలీ (హి శ్రీ) 

కన్చు పడ న్నెపడుచ్చు 

కేయుట్న పనికిమాలినపనిచేయుట. న్న 

క్ కచిరూ (హి.పు) సంకో-చించువాడ్డు, 

ప్రికివాడుం 

0 ్ ట్దా. 0 ట్లు (యో కచియాజానా _ "నా 

కూ) సంకోవంయట, ఆైర్యపడుటిం 

నే క్హాల్ అప్పు) 

పయ వర్ల ( 
కాటుక 7 |! లయ - 

ఫ్ప్ంగ్ర్ (అహముత్యములు “వెం. నానితో వేసిన 

“శ్ర ౨ వెద్యుడు. 

ఆప్ట) సావీరము, అంజనము, 

ఉల్,జవా 

కాటుక 

శ్ య. ఏత కుదాజ్-5 (హాం.ప్పు) గొడ్డలి, 

ఖనిత్ఫముం 

లో ! ద కదాలీ (హి) క. తొల్లి 

గ! మ్ కుదామ్ (హి) ఎవరుశ, ఏడి!ి, 

ఏ1 ్కకుదానా (హి) చుముకులాడించిట,; 

దూకించుకు. 

మిక, 

ల్తీ6 

ఓటికుట్టు, | టట కద్ బానూ (సా.్ర్రీ) యజమాను 

ళ జ ల సల 
॥ వ న క ల 

ణ్ ళా 

న్ా థు “చా జ్ త్ 

స ఉద చన పద్ ఖఘడాయా మాం! 
నక చలో 

కవ మయు వ్య ఎన్న 
ధావపెా "9 త్తి రంల * 

లో ళీ చ! అజిన్నా = య త్ 

్ట్ శ కదన్ (ఆ) మెంల చెట్లు ౪ పవ; 
స్ లిం 

(ప్లా 3 
క్టకశులు, 

కఈకముపులుచతేచునేీ, షం య్, భా 

(పా ) తుయముప్ళట్టు కోజము, 

'జేజాముై 

(| ర్, తక కుద్యానా హి) చూడు [1 

స స్ కమాన్ హౌం, క్రీ) బుద గె 
నైట మ... 

స _ పుక్లత్మ కపట ఈ మువకి)జేబ్చు, 
జ 4 

కలక, అమువుమ్సు మౌాళిన్నమ్ము మజ్ఞు, 
అలో పల్ 

అన రల తా ఇ ఇభ గా దె సకబ్వహసము అ దుమ్ము పాళి ఊబుకై, 
స్తా ఆడో 

జో, న అ ఇ 

ఫ్ ప్రై కకం పు [గాదమ్యుడ్తుమయృవాసమ్ము 

సానము ఆలవనము, శాల “నాము 
ఆ క! 

స్ు శ 

[వచభూపసవి టు .. 

క లై ర ౨2౭ సంద టే 

ఠాఎో ళా ఇజ్ బూర్ల బు ర్మమెన, విపరీత డల అనదయమెనం 
త్తషాణా క్! అ ౮) రుల 

ఓ 



ట్ 58 / నే 
 ఊనాతాతాదినంనాత వానరులు లడుకతవతాలంలదారంం లంక ననునతాతంతాతదలతామతితతుతాామానాణాడలుకాణనికతాతానాా పాలా తాలావాకు వదం తడారి టల వాక ళారుునాతకరననతద పన మటాడాలరాందానాకుదతుదకితావితవాానవాతవాదాలలవతకాతం లుల చకతలాపంకాపతిమవనాడకాపనహక వనం 

(603 మ కుఢంగా (హీ) కుబుద్ధి దుర్మా | శ! ఫ్ కిరామ్ (అప్పు) ఘనులు: గొప్పవారు, 
దుడు, అనసభ్యుడు; మోటు. 

లు అావిలాట్ొ 

అ |! త కజ్ జాబ్ (అపు) అసత్యవాని, 
కల్లురి, 

అశాశీరి 

ఆన ప కిజ్ బ్ (ఆఅ,ప్పు) అసత్యము అబద్ధరు, 

దబ్బర్య క 

కర్ హీస్రుకకమ , చేయి: ఏనుగుతొం 

దము. (క్రీ )కరములేక "పను ష్ పరి కప్పము; 

దండున్న అపరాధ్ధవ ఏ. సుంకము* 

ళకర్ (ఫా) క్వార్ధక (సత్య 

ఛ్ కల్బ్ (పొ) బధిరము 
శక్తికీ న. ఫర్ (పా) ఆడంబరము 

వైభవము, గర్వము, కు త్ టో కము, 

(ప్రతాపము, పరివారమా, 

( క్స్ కరారా (హి.పు) నిషస్టురము, కశ్రినమ్యు 

గట్టి,బిరు 

దృథన్సు ఫుష్టి;ల (ప్రియమైన, "వలెహా 

ము చెపిటి, మ 

స్సు 'పెడుస్కుబలిస్ట్య మ్సు | పబలము, 

టె! కజుకుగల, వాడని, (క్ త్త , ఆత, 

రములు=చెరగని (నాళము సాహసముగల, 

"తెగువంలు ఒకతినుబండ ము,కరకరలా జెడు, 

బొరుగుబొరుగులా డెడు, గజగఆలా జెడు 

బా-గాకాలిసలేక (వేగిన 

ర. చ కలంారెపన్ (హూంపు) "కాఠిన్య 

ము డార్ష్యము, కజుకుదనమ్ము కరకలాట, 
శా 

“పెడుసుదసము, (క్రొత్తదనము. 

నం నే 

వీ ట్ కిరాడ్ వధ కిరాణమమ్మువాడు, 

ధాన్యఫ్థువక్త్య “కుడు, ఆంగడివాడు; 

ణుడ్సు చిల్లరగాడు. 
| రగ 

( | భో కిగాడా (హి.జ్చ) ఏటిఒడ్డు, నిట 
న్ా 

క్శ్చాం 

దాతలు ఊఉచాగబుద్చులు, (ఎవ శు 

(4! చ కరామాడ్ [ఆ, శీ) పళ 

ముల్కు మాడు (ఎవ మశ! భ్) 

కో నే కరానూతీ (శ) మాహాత్మ్యము 
గల మాడు బైల! 

స! ళ్ కరామత్ (అ. క్రీ) మహాత్మ్యము, 
సునత. పొప్పత నన్సు దాతృిక్వమ్ముకు "చా 

ము ఆనుగ9ిహామ్ము కటాత్షమ్ము అద్భు 

తము, వింక్క చోద్యును, 

అసో గాన్ (పొజు) తీరము ఒడ్జుఃగట్టు 

"మేర, అంచు ఎల్ల 

౮1 ఫ్ "వెడుసుపౌరుట, కట్టి 
పడుట, బిరుసెక్కుుట్స చేయించుట, 

[౮1 క (1 చ కిరానా(హి_ పు) 'సంకళ 

వస్తువులు వేటతోకోడుట, "నేముట్ట కలి 

సినవస్తువులు ౫రిగి -వేరుచేయుట. 

త్య * ఉకరాత్ (హి.ఫు) జంపము, 

ఆఫు! కళాబీ (హి..న్ర్రీ) బరువుమోక 
బండ్కి నాలుగుగాండ్ల బండి. 

తో కిరాన్ (ఇం-ఫు) ౨స్తవుకు, వ్రా 

గాడు, 

ప్ద| ళకరావ్ (హి. ఫు) మారుమనుమ్ము 
ముండనుఉంచపుకొనుక్రు, (మార్గము. 

5 + ఛ కుగాహ్ (ఉజ.వు) కపథము, చెడు 

న కరాప్ (హీ, త్ర) నొవ్పిచేక అదచు 

అరప్పు మూలుగుడు, 

యువి! చం మ వా 

హియత్. ల స. ఆసహ్యూమ్సు 

కరానా (హి) 

దోత్త 

(మయూలుగుమీః 

(ఏ [౧ కశాపన్ని (హీ) చాధచేత అరషఘటః 

ఆది భక రాహీ(హి. శ్ర్రీాణలిగన్న్యశట్ట. 

య్రీభకి రాయ (పా,పు ఇాాకికము, బాడుగు, 

విజ్వాహము, 



టు 
అద్దె. (పుం = లస్టాల్ల! చ -చలానా 

-దేనా (పౌ బాడుగ కిచ్చుట్క అజటై 

జేయుట. . $ గ! =దార్ (పౌఅడై 

కా ఫు అద్దెకున్నవాడు. ల్ ల! న్ 

-కర్నా (ఊఉ) చాకుగ లేక కిరాయ 

కిచ్పుట- (సై ల్లు! ర్ _ే నా( ఊ) అద్దెకు 

"లేక బాడు"' కుతీ సికొనుటం. గ రల! త 

--నామ (పా.ఫు) చాడుగపతంము. 

డూ! భఖ కిరాయె (ఊ-ప్పుచాడుగలు ,ఆద్దైబు 

(ఏవ |) 
యజ ళా ఆం కర్చ్ - కర్చత్ (ఆఫు) 

(అ శ్రీ) దుఃఖమ్ము వ్యసనము, కష్టము. 
1సే చ కర్చడా (ప్పి నలుఫుతెలుపు కలిసిన, 

సగము నరిషిన్న 

కే 
ళు 

కర్చలా (అ, న్ర్రీ)ఆపత్ స్టానమ్ము నిర్జల 
"మెైనదార్తి శ్మృశానము,కూమభూమి,మపా 

_మ్మవీయుల వూడ్చివెట్టు చోటు మొహ 

జ్రఫు గుమ్మటములను పూడ్చి పెట్టువోటు, 

అరల్బీదేశములో వాజిరత్ ఇనూమ్ 

ఊుసేను మొ: నారు పంపబడినచోటు, 

ఆ్ర్ఫకథి హి శ్రీ) చొప్ప 
6 చకూూ (పాంపు) చాకు త 
ర్ ఎ ర క రానరత్తా (హి.పు) గృవానిర్వా 

కుడు కుటుఎబ సంరక్షుడు బాధ్యతగల 

వాడు 

యట కళ్ (హీ.పు) కక్షృవ్యమ్నువిధి,పని, 

విద్యు పిద్దె, నేర్చు, చాతుర్యమ్ము. పని 

నము, స పష ష్ ఫన కార్యము ట 

క, మోసము, చమత్కారము సొము, 
టొ సి వి 

గరడ్, దొమ్మరివిద్య ; -గారడము, కనక 

ట్టు యవీ.ణివిద్య, అభ్యాసము, సాధన 

మ్యు అనుభవము. (వేత్రు 

చ - జో కర్పటీ- బియా(హీ. ఫు)అ 

585 సై పన్ 
నుళవకాల్సి ప్రవీణుడు, "నేర్చరి, సౌధకుడు, 
మల్లుకు, సాములేకగరడీ-ేర్పివనాడు,గా 
రడినాడ్కు యవీ.ణివాడు,దొమ్మరిహాడు, 

బహుమూపులచాడు, విడ్రైలమార. 

యితర కర్తూక్ (హి. శ్రీ) కర్తృత్వము, 
కృత్యము, కాక్యమ్ము కత, వేష్ట్ర ఫఘనకా 

గ్యమ్ము కుయుక్తి ,చమశ్థారమ్ము మోసమ్ము 
ఉక్కు, విద్చై యవీ,ణి, గారడమ్యుముంత్ర 

ము, చెడుదు, వెడుపనులాం 
లే ఫ్ కర్త (పొ.పు) అంగకమ్ము లోకుబుసము, 

చోలము, 

ఆక్ కర్సీ పా. శ్రీ) ఉలవలు: 
యత్ర కరీ (ఉ. క్రీ) ఆరవేట్ట, చేళలులేని 

చొక్యాయ; చచ్చినదూడలో గడ్డి నింపి 

దూడయా కారము? నుంఘయుటం 

థూ కిర్చ్ (హి. శ్రీ) తుసక, ముక్క శక 

లమ్ము తునియా (ఖడ్దము. 

థో కీరవ్' (మ.పు) కరామర్వి చన్క్తుని 

థో 
(శ్రా ళ్ కర్కా (హి.పు) ఇనుషళరి కు, వెద్ద 

గరి కెం 

తవోసషో కర్చీ (హింత్రీ) చిన్నళ6 టెం 

యమన్ కరజఖ్ళా( పాకకినమైన్కళట్టి బిరుపైనం 

ఆరమృకరఖ్ ఈగి(పా. శ్రీ) కారివ్యమా,గట్టి. 

ఏళ కళై (హి.పు) మాజుకమ్ము మ్ట్రీము, 

వెల్లు తరుగు, ఓర. 

కిరిచ్. (హి. ఆ) చీలిక, బద్ద= 

్టి 1 ఏళ క్ర్షార్, (పా శ్రీ) కృత్యము
, వేత, 

పని, ఉద్యోగము కృషి, కప్పమ్యు పొటు" 

(ఫు) వ్యవహారమ్ము వర్తనము, పద్దత్మిరితి, 

వైఖరి అభ్యాసము, న్వఖావమ్సుగుణమ్ము 

లకుణము, 



0 కతత ర్తి9 నయ్ 

ప రల్ప ₹3 గ కర్చ్గార్ _కార్ (పాు) 
స్పష్టైకర్వ, ఈశ్వరుడు. 

టో ఎ ఛో కద్దనీ (ప్రాసాధ్యము,వేయదగినది. 

(తా కృత్యము, కేతలు, 

కతన కద్ద (పా) కృత్యము చేసినది, 
శ్ శే స ర కరడ్కరడ్ (హీ. స్కై) పెటెపెట, 

"వెళ వెళ, వికగుషేప్పుడు. 

గ యాం (ముస కిరస్పాన్ (ఇంపు 

క్రైస్తవుడు, కిరస్తాను. 

అమలు ళ్ కర్చుఖ్ (అ,ఫు) మసిపీలిక, మసి 

బుడ్డి+వేయు బట్టపీలిక "మెం, 

(టరు ఛ్ (కిస్మిస్ (ఇం+పఫు) [క్రీస్తుజయంతి, 

కిసుమిసుపండుగ కీస్తుపుట్టినదినము,డిళం 

బరునెల ౨౫వ తిథి, 

కో ఛ్ కర్సీ (హింక్రీ) కరీపుమ్ము ఏరుడు 

పిడక పిడక, 

ఆ పర్సు (అంధ్ర) పీశాసనము,పీధము, 
ఆనుడుపీట్స బల్ల పీట, ముక్కాలిపీట, 

ల క్స్ (సం) కృష్ణము, నల్లనిది.(ప్రు) 
కృష్ణుడు, ట్లు య! -జటా(హ్చిజటా 

మాంసి, 

న కరప్ స్ (ఆ.్ర్రీ) కు రాసాన్సి 

ఓమమ్ము ఆజామోాదము్ము 

య కర్క్ (సంపు) కర్కాటక కాశి. 
జ్ ఛ్ రక్ (హి.ఫు) నొప్పి, బాధ. 

పర కర్కట్ (హి.క్ర్రీ) చెక్త, కసవు. 
(యూ క్ కిర_6్ (ఇం.పు్ర) నో 2 చెండు, 

నోజ్చాచెండాట. 

జ్ కిర్కిటీ (హీ. క్రీ) కంటిలో పడిన 

నలుస్తు సలక, 

చట కిర్కి రా (హీిి నజగఆఅలాకు, ఇసుక 

లేక రాళ్లుకలిసియున్న, 

॥ ఛ్ ళ్ క్రమ్యరా. (హి) కరకర లాడెడు, 

బొరుగుబారుగులా డజెడు, బొరునసలుచెలు! 

నవి నమిలినపేప్పుడు, 

స్ ఛ్ ర్ క్ష ర్క్తర నా (హి) కజణకజలాడుట. 

01 మళ కిర్చి.రా-నా (ఫా గఆటగఅలాడుట్న 

ఇసుకగానుండుట. 

దీ | చ కర్కరావాట్ (హి. శ్రీ) కటు 

కలజ్క గఆగల్యు పండ్లకింందికి రౌాయివచ్చీ 

న షేష్పుడుం 

త్ వర్కురీ (హిం) నులికడుష్పు, 

అజీర్షమ్ముఅతి సారమ్ముకడు పువాగుటు, కజ 

సింహాసనము, నద్దియ; గద్దె; చెైలాసము, 

ఈళ్వరనివాసమ్యు వంశపర్శ పురుషెంత 

రమ్ము అక్షురములవరుస, పంక్తి; అరుగు, 

.1ఇర్ధిటి చేరువ, కట్టడముకి9ంది ఆరుగు లేక 

పీఠము, అంతస్తు మెట్టు, 6 (్ర యో 

-నొమ (పా.ఫు) సంశవృక్షు.ము. లు 

అనయా -నిపీన్ (పా) పీఠ్రస్టుడు, అధ్ధి 

కారపదవి పొందినవాడు, బూసనీయుడు, 

సందర్భోచితము, పాసగియున్న్య, సరిపడి మ మ టు 

యున్న, సంగర్మ యోగ్యమైన, నట 
లంట కరమ్మ (పావు) కటాకుమ్ము కను యో ల “మా . ్ 

గచ్చు బిత్తరమ్ము కులుకు విలాసమృుఅమా | “స లాగి! అమా లాల 
నుహకృత్యమ్ము అద్భుత కార్యమ్సు మహా 

త్మ్యము; సామర్థ్యము; యవిణి ;త౦త్రము, గో మశ కిర్కిరీఖా నా (ఉఊ.ఖ్ర్య) గాజా 

(ఊ) చిక్టము, సంజ, గురుకు, వస్తువులకొట్టు; పాంతపడి పనికిమాలిన 

కఆఅకొరకదగినది (ఎముక వెం) గటనజ 

వంపులు 



శ 

యప్ 
చిల్లర నామ (కొట్టు, చిల్లర 

కొటారముం 

రాస ఆ కర్ = వ 

ఖజ్దమృళము. 

ల్ కడ (పాళ్టు సా ళ₹వా డు నేయు 

త "కాన్లు'బేసీకూ వ ానుగుంట్కమ్యుప! 

యి మ్యము. సాలెమడిగ. 

ష్ డీన్ (పా,ప్ట్ర 

ల్ కళక్ . పు) మహత్యము, ేష్టతు 

శ్రాదార్యము, అనుశుబాముం ఎమ్మా 4 ళ్ 
_పపేపు (పా) దొనక్పీలుడు. 

శ్ర కళ్ (పా,పు) కమి, న లే 

ర € _థ రంగ్ దేశా పొ అశ్రు ఎిరంగ్ శేకాన్ (పొ 

న. య. లీఫ్ గ ఖ్ 

-ఖుక్ష (పా) ప్రుకుసతినిక, పౌారిత్రపడిన, 

చెడిపోయిన. ఆ లం శ్ -వబ్ 

తాజ్ (పా.పు) మిమగసడు పురుస్న 

నే కరమ్ (సంపు) కర్మము, కర్మువి వికి, 

క్ ప్లు తో -ఫూట్నా (హి) కర్మము 

పగులుట్ర, దుగ్షశ పట్టుట్క చెడు" గుట 

దురబృష్తుడు. యేల చేల య 

-కా బలియా -ధనీ(హృ్ ఆదృళ్టవంకుడు, 

కలి ఛో కిర్మక (పా.పు) చిన్నపును ప్ప నులి 

పురుకు,. టర్ టయ యం ఛ్ పబ్ 

తాల్ (పావు) మిణుగుముపురుస. 
మం జము జ టం న! కురమ్కుకమ్ (హీ) కజ కజ్బు "ఆ 

గజ్కు బొరుగులు నమలువేప్పుడు, 

నే శ్ర కరయకల్లా (పా.ఫు) కో 

(ఫూవులేనిద్ధి ముద్దకోసు. 

లే కర్ముల్ (హీ ఫు) జెవి కింది కాపులేకలిళ్ల. 

లో ఆవే కిర్మింజీఅజ్వాన్ (హ్ య్భి 

సుకూర 

ర40 యే 
కరింజి ఓముము, 

స్ట్రైక్ ళ్ కర్మీ (హి 
కజాతి కెపులూ, 

రే కక్ మ. శ్రీ)కిరణము, బంగారము 

"చేళ ెం ఊాళము "బేక్ కుచ్చు+ 

త్రో క్ ట్ కుర్ణమ్యుచె్విక కణము 

జీ నజ త ని అక కరడు చుక్కాని ట్ల ప్రీ "పల్ 
(హా.కు) కములు, 

లి హించూసానమందలి 

ల్ ఛ్ కళ్నా' (హింఫు) దబ్బకాయ, 

గ్ర ఫ్ కర్వా (హీ) కక్కుులు పడుట్క పడను 

కంత్రి మొక? ఫావోవుట, ఆ౭నిపోన్టుట, 

'అదరపదడుకుం 

ల 

ర్న [ వేయుట్క ఆచరిం 

పిమయోగముచేయుట్క ఉపయోగించుట, 

స్వాధీనములోఉాంచుట, ఆనుకూలముక్లోసి 

కొనుట లోపరయుట, వీవాహమాడుట, 

వ్యవవారముశేయుట, స్తాపించుట ీక 

"పెట్టుట (దుకాణముమొ!), ముకుయ్కొసు 

లేక కట్టుకొనుట(తల అేక ధోవతి మొ[) 

వడంకు పక్వమువేయుట నిర్వహించుట, 

"నెరవేక్పుట్స ముగింయ్ట్క ఆరంభించుట, 

సిద్ధముచేయు ట్య ఏవ్చాటువేయుట్క నియ 

మకుట, ససరించుట, పక్క చేయాట , 

చుట్టింపట "తనన 

బలివెట్టు త "లేక 

| 

ము ట్య 

ట్ 

గీ 

వల న స్పోటు ఓ[(దీపముమెొ[1), 

వధ్గింయట "లేక 

విసరుట లేక చే 

మ. పంకా మెం!) 

టన్ కర్టిబ్ ( (పా.పు) మాడు ప్ల 

తా ఛ్ - శ్ర ్ ళ గల్ -కరంక్క్యు గ 

తల కైకజెట్టు, తమాలవ్చకుమ్ము 

(ట్ర కరంజా పా) పిల్లిక ండ్లునల, 

యుత కరంజ్య్వా (ఫా) పచ 

కానుక ఇెట్టు నచ్చేశకాయవెటు- 
తి 

నమకుకు 

యుట 

షన ఎవస్స్య; 



వ్వ ర్క1 (ఏ త 

చా ఫో కురండ్ (హీంఫు) కురందమ్ముశ(న్హ్రము | ఆవ (1 
కట్తొఫర్ (పా. శ్ర) వాడు 

లకు పదునుపెటుటకు చేనీనజాయి, వ లో న ్ట్ 

తే ళ్ కరండీ (హి. శ్రీ) పట్ట కాలువ, 

పట్టు"సెల్లః 

ఆ “థీ (పా. శ్రీ) కృత్యము,కృత్యములు, 
వర్తనము, తాపి (కాసెవానిపనిముట్టు). 

౮లో ఛో కన్న్నల్ (ఇంపు) సేనాధిపతి, సే నొని. 

॥ కా ర్ కర్వాా(హీ.ప్రుకొమ్తుముంత ,మట్టికడవ* 

ఉందా ్రకర్వాతాథ్ (హి. క్రీ) 
కారీకవేసితి. (ఇొనుకీ, 

(1 ఛ కఠ్వానా (హి చేయింయ్ట, పని 
తోం ఫ్ర జూలీ (అపు) గొప్ప తరగతి 

"జీవత; భగవంతుని సమతమమంరుండు లేవ 

తలు (మహమ్మవీయమతమ్ము, 

ఫ్ కరౌత్ -ట్ (హీ-పు) పెద్ద 
కనాను 

ము = శ్ర 

ఆ౦ంపముం 

యష్వైఛకర్ వట్ (హిం్ర్రీ) పిక్క; 
పార్శ వమ్ము వెపు, విధమ్యుతీర్తు వైఖరి, 

పద్ధతి. 6 తు యె క -బదల్నా(హి) 
పిక్కుబపొార్లుట, తికుగుట్టు మారిపోవుట, 

తొరిగిపోవుట్ట పితిపక్షులతో కలియుట- 

యయ ల-ళేశా (హి పిక్క 
మార్పుకొనుట్క పొరలిపండుకొనుట్ట తిరు 

గుటు (స్వ. (యీతుపేే ళ్ళ కఠ్వ 

“క్రేం బదల్నా _లేనా (హి) పాగ్గాడుయుం 

డుట, తహాతవాపడుచుండుట, 

మె న్న (శోథ్(హి.ఫు) [కోధమ్ముకోపము, 

స్ో న్, (హి కోటి నూరు 

వస్తువులమైపన్ను, 'సుంక కాఖు 

యేవ -ఆయ%ఎఛ కరౌడీ - కరోడ్ 
వతీ (హి.పు) కోటీశ్వరు క్కు మహా సంప 

న్నుడు. 
ాకననతనననాడ తననన నననననననిననననానాననుననికక నన ననననటనాపరిననిమలనినంనిననంు కినటనితకు నకు దనన నతలనినననితుకుకులునతతిననటనమునులిననునకనమునిమునానపనినననిననము నం నామమునకు రాననికుషభునన కన భను నకనననానినాన నా ముననలంనటనా. 

కింద స సపదములు, 

1 ఛ్ కరౌందా (హీ, శృ) చెవిక్రిందగట్టిన 

ఓిళ్ల (వాపు); వృక.విశేపము (ఫలము). 

న] కరోకూ , (పా,పవు) కోఎళముు పరుగు 
దూరము. (వ ఉ9మైనం 

కు యే కుగవీ (అ)నోళా కొరమైలన, గుండ్రని, 

ణ్ర్థో కరోయ (4) కేకు విక్తులు, ఫ్టీ మ 
సోపుగింజీిలాు. 

కళ కర (ఆఅ.పు) నోళము, గుండు, ఉండ, 

బంతి, గుండినిది అ! క చ -ఎఆబ్ 

(అ-పు) జలనోళమ్ము జలార్టవమ్ము భూమి 

చుట్టును వ్యాపించియున్న జల భాగము. 

తస క్ _ఎిబాట్ (అ) వాయుమండ 

లము. (చిది కృ -ఎఅర్ జ్ (అ) భూ 

గోళము యోటీక -ఎవ్కఫల్క్ (అ) 

ఖగోళ ము, 

యీ కల్తి (హి, శ్రీ) తరుణా స్ట్రి, కఠ కట 

లాజెడు (ఎముక) (ము, 
చి జ్ లే కిర్యాత్. (హి) చేలవేర్కుభూనింబ 

॥ ల్ ట్ర (క్రియాకరమ్(హి. ఫు)౪ఆపర్యకియలు* 

లీజ్ కళ్యాల్ (హి, శ్రీః) పమబునుమృగ 
ములును స్వష్థముగానుండి ముక్కుతో నో 
నాలుకతోనో కుడియెడములను సవరించు 

కొనుయేండు స్థితి; స్వాస్థ్యము వ్మిశాంత్కి 

"నెమ్మత్సి ఆనందమ్ము ఉల్లాసము= 

ఉన శో శేప్(ఇం-్ర్రీ) పలిపెము, సస బట్ట. 

యల న కనైత్ (హి.పు) నల్ల తామపాము 

దు ర్ కశేద్ (హీ. స్ర్ర్రీ)కుళ్లింపు తివ్వుట, 
నోధనము. 



రాం (6 

ల హ్ప్ న్ ( దభా న్స) కుక్యుం ఇ ఈ? వ్య 

శారా. రంల? లా ఎత ఈకలు మ్య్టైటం 

వ్ భి న మ 

లల ఛ్ ౩కల్ (హ్.ప్త్రు) ?వముంక్షషెటు, 

న్న క్రశేలా (హీ.పు) కాకకశాయలు టు! 

ల్ ఆకేమ్ (అ) దయాళువు, ఊడాకక్కు 
క.మంహ్వాడు, ఈశేందవిచేసుణ ముం 

సకడ్ (హి. శ్రీ:)కసుంబపెత్తులు, కుసుమలు, 

ఖఫ్క్డ్ (హీ,ప్రు) పుమసు 'వృత్తియ దు); యే 

బ్ఇపో 

బవిపమెన, ఫికస-న ఓిసమ'ల. సహా 
దో మా కా ఆజ 

నములు. వెల హెచ్చెను సాహసును, 

కూప స్తు, జో 1 స చకా (ఉ) కరవు. 

క షకాలముః 

క్ 1 ఫకడాకడ్ (హి.ఫు) పటపట టివస్తు 
నీ 

వ్రు పప్పుడు; విరుగుపప్పుడు. 

ది! స కాహీ “హి, శ్రీ) పెద్ద ఇనుప 
జాణలీ, పక్యాన్నము, థ్ ఆన్ 

యొ 

చో అనె 
కాయల. గా క్ 

ఆఫక౩డక్ హహ్. శ్రీ) సము, ఉరము; 
“హం, అంచ జ బో ప్ జండా మ్ నిరూ ర్మ 
నెషచప్పుడు వో జ్ శ నా) కృుడ్తు గు, 

ఇటాలు. అేక ఇనుముని. విరుసషుష్వుడ్య, 

2, 

శో ల 
రా జి స నొ తొద క జక కాఘపప్పుడు, చిట “సెట్ 

జయో చా టో ఫె లో 

రాలకు ఆమగబొం పప్పును బా గా 



య్ ర్4రి 

(రఫ్ కడక్నా (హీ) గన్హించుట, ఉరుముట 
బొబ్బరించుట; అజచిమాట్టాడుట, పెద్దగా 

వెరాంగు టు, పలాయనమగుకీ, 

యజ్బట్ర ఫ్ కడ్ ఖైక్ (హి.పు) రణగీతములు 
పొాడువాడ్డు వేేళికుక్పు స్తోత) పాఠ 

కుడు బట్టు నెడ్డు 

ప కుడంగా (హి. పు పబలుడు కఠినుడు, 

1, ఫకడ్యా (హీ) జేదైన్న ఘాటుగల, 
తీక్ణ్యమెస్క ఉపహ్పని, కశ్రినమెన, పరుపు 

దుఃఖ వె పెట్టుట. 

నే కళన్ (హూ . శ్రీ )దుఖము,వ్యసనము, 

య కుఢ్నా (హి) పరితాపపడుట్కకనికర 

పడుట్టు న్యసనపడుట, చింతింపట్కక గళం 

మ్ుటుం 

న కళ్నా(హీ) వెడలుట, బయల్బడుట, 

సరి*కుట్టు కట్టబడుట, తీయబడుట,వేయ 

బడుట; కాగుట, ఉడుకుట సిద్దమగుట. 

ఎనక సై. ప్రీ) ్మము, వద్ది మెన్స కోప స్వభావముగల్థ అనిష్ట్రమెను 

ఉపా టు! 1 15 -ఇందర్ జవ్. (హి 

అంకుడు. పొత్తులు, లీ స _బోట్ 

(హి పరుషము, తిట్టు. లో ఏప- 

తేల్ (హీ) శేదునూనె ఆవనూనె. 115 

క్ పి -పో నా (హి కేదగుట, అయిష్ట్ర 

పడుట కోపించుట, 

ల ఏయ్ కళ్యాపకా(ప్రాప్పు తక్తకృవేడు 
క ర్రినత్ర, పరువత్వేమ్సు అగ9హము, 

యయ 1 ఫె కడ్వాహాట్ (హి. క్రీ) తిక్కక, 
వేద్కు ఘాటు, 

క్ ఏ కదోడ్ (హి.ఫ్రు)కోట్సి నూరులకులు, 

1 సస కడోడా (హీ.ఫ్రు) ఉత్తమాధికారి, 

రన. 

ఆన్ కడ్వీ (హి. శ్రీ జౌన్నచొప్పుసజ్జ 
చొప్ప, 

తనో లై ఆం స్ కడ్విగోటీ - 
పస్తు) ప పింజాకూడు. 

కాలు, నల్లజీలకజ్జం 

రు టాయ్ ఊం ఫ్ కడ్చ్వే కసేటేదిన్ 

(హి.ఫు) కష్టదినమ్ము గర సము యొక్క 

యొనిమివవ మూసము 

తస క్రుడ్తీ (హీ. నై స్త్ర) క జియొక్క_కొక్కు 

రంత పాయ్యి; ెంటకుప్ప, ఆ డపీల్లః 

పొయ్యిసుంక ము= 

తస కడీ (హీ) దూలమ్యు కడియము, ఊం 

గరమ్ము నొలుసు, కష్టన్యు దు 8 ఖ ము, 

నొ్టఐ మేకలు మొ॥వాని రొమ్ముఎముక్త 

ఒకహేందీవృత్తము, దూలక్సు చూడు దీని 
ఫుల్లిగరూపము. | 

లః ఫ కడ్యల్ (హి) కుంపట్కి బలిష్టమైన, 

కండపుప్పిగలు కాయపుష్టిగల, 

కణ పో క్రజ్ కబర(ఆ.ఫ్రు ) కొతిమిరి.ధని చూలు, 

స్ క్ మ్ (పా) కొంక ర్వైన్న వంకరమైనం సే 

వే ఎ ాదుమ్ (పొ.ళ్ఫ) "తేలు వృశ్చిక ము 

ఏంట కషూర్ (పా) కఇవోరమ్సు. కిచ్చిలి 

గడ్తలుం 
౮6టి 

గ్రాన్ కన్ (పా,ఫు)జనుడు, మనుష్యుడు. 

టై 60 -జ, నాకస్ (పా చీన్న పె, 

ద్దు, తా అందరు, 

(న జన్ కన్ కస్ట) సారమ్ము పస్కేవ.బలము? 

భక్షి ల్ ఒర వన్నె, పరిత్ము ఆను 

భవము పరికీలస శోధ్తిమూలమ్ము యదా 



ట్రీ ర్డ్వీత్ష కు! 

లో 
సము, 

డి 
దాక్షల్గము 

ఆస ఆలీ 

అలుము, 

ధి 
క్ర 

(ట్రై కిస్ (హిప్ ఎవరు ఏది ఎవడు, 
జాలీ 

ఎముక -కదర్ ఎంక్కఎన్ని, వీమ్మాకము, 

యట్ -లియే హి౧ఏంచుక్కు ఏల్క ఎందు 

కొబళు, ఇ గో యష్ క్తి స వ్ రకు, కె. వీ. గ్ర -నే,హిి లక 

-వాస్సే ఇఉ) ఏల ఎందుకు 

బజ్హు విసవు; చిలుము 

క్ష్) ఈడ్వబడిన్న లానినబిగించిన) 

ర్ పళ నే 

లి ప్గ్కువెను 
గుత్తమైన, ఓెజ్తు-గానున్న 

సరిగానున్న, 

వ కటు కసాద్ 

అమ్మకుుడుట్క వ్యా పొళరమాంద్యము. 

(అ. క్రీ) అమ్మకములేమి, 

సత్ర ఆనకుసాకీ చా, శ్రీ) సౌఖ్యము,వి( కాంతి, 

యశీటం కసాఫక్ (ఆ న్నీ) 
సుమాలము, 

"తెలియకుండ 

క బ్మపము, 

మష్షు, మైల, ఇసి, మరక, 

తి న 0 రము, 

లే టకకసాల (ఊపు పు కష్టము, (శ్ర మ ము, 

ఆయా'సమ్ము విపత్తు, ఆపద, ఆలసమ్యు 

నోమరకితనము, జబ్బు, ఫారము, దుఃఖము 

గ మ కసాలత్ (ఉఅ్న స్రీ) 5లసమ్యు ఫో మడి 

తనము.జేబ్బు జడ్డు భార ము. చూడు | క 

6 టీ కిసాన్ (హి_పు) కృషీవలుడు కాపు. 

ఖై (హ్) పరంకచేయించుట. 

మమ్చుచూపింయుట ఒగపట్రించుట వన్నె 

మూాపించుట, బి చువెయించుట, గుత్తము 

ప. లానించుట, చికమూరుటు 

కిలుము పట్టుట, 

ఎ (యీ కసావ్ (హి,పు) బిగింపు, బిగువు, 
బిట్టు, 3 ల్మసుమ్ము చిలుమ్ము కిలుమ్యూఅరుచి- 

యు ట్ కసావట్. (హిత) వినెంపు 
9 

క్ ్ సుతు శు ము వ్జఅంం 

రి జూట్ జి 

టను క్స్ (అ.వ్పు) సంసాదనమ్ము ఆ న 

ము కరైన్చు వృత్తి; ప్యాబారమ్ము విద్య, 

మమ్సు జేశ్యావృకి , పడుష్టుడనమ్మ కాయి 

3ముః 

యతనత్ కిన్నత్ (క, శ్రీ) వు వగ 

జర 
[గ 

ఊదోర్టోనము, 

“అవాది 

పొదె; కట్ తాాణము (బిష్కీవాడు నీళ్లతితి 
అకట అగు ఎారి 

ఒజరయకుండుటకై నడుముకు క టికొను 

వృత్తి కేయువాడ్యు 

పనివాడు, పంచాణుడు, స్వకృషపి.శేసాధిం 

పబడిన పనెతనము*( తై న ) వేళ్య, "వెలయాలు, 

ఆ ( బటర్ క క స్తువాన్ (పా.ప్టు) స్త్ ంఖి 

భళము (వెప పళంబక 
కాకా. జ్ 

|, కన్తూ రా(హ-పు) కస్తూకిమ్చుళము, 

కొ మ్ములూ లగుల్లచేప, సీపిచేప మనుర 

నననింల ఒక నల్లపక్షీ పమీవలన కలిగిన 
వీ 

ఒక సౌష్టికాప.ధము= 

యం కన్తూో (హి.స్ర్రై) న్తూ రి, 
యుల 'నార్హ్, 

| తీ 

శ. శ్రీ వు " వెట్టాకు . కంజనమ్ము 

మృు పశులు,విరముస, హు ఆంశము,, 

, ముక్కా ఖ దము, వ్దక్ష లము శ్ జా వ్ 

ఆాళ్ క్స్ ను ము, ఇకారచ్చా ఘమ్సు 

కొగక, లోపము, సార్డు.,కసర్ ) అజీస్ణమ్ము 

వను, నప్ర్త్రము, తుట్రి, పంటు, 

లి (సు 1 -ఎయచసిరియా ఆఅొభకాంక 

కనా న్న రకము, రంల -కర్నా (ఊఉ) 

నపషుషూచ. వాయు. వందవ పెట్టుకు 
డ్రం నా ఏ లు 

అకు ఆ బనిట్లో మ 



యు సయ్ 

తక్కు_వెలది యిచ్పుట్న రఫి స్ - 

పచ్నా (6) నష్ట్రపడుట్క తక్కు. వపడుట. 

(న్లుత్పయ-జేనా. (ఊఉ) నష్ట్రపెట్టుట్కు 
నష్టము కలంగ జేయుట. భు పన్ - 
రఖ్నా (ఉ) లేోపముంయట్క కొరత 

యుంషమట, (షి శ ఫ్ -రహన్ని (జ) 

లోపముండుట్క కొరతయుండుకు. 
౮ ( -ఎి హాన్. (పా) గాౌరవలోపము, 

గౌరవభంగము్న (౬ ఫ్ -ఎ్కఆమ్(పా) 
సామాన్య శిన్నాంకము "లేక్ ఖిన్న రాశి 

అమా 1 0 ఖ్ -బె, గర్ వాజిబ్ 

(అ) ఆ[కమభిన్నాంక ముం ర స్ బై 

కర్నా (ఉ్స తక్క్కువవేయుట, లోపము 
చేయుట, 6(భ్ర్వయ -ఖానా (ఉృొనస్ట 
పడుటు, దండుగ పెట్టుకు, న 

-లఎ, మురక్క_బ్(అ) మి(శఖిన్నాంకము. 

చేసత సాల్ -ఎొముఫ్రద్ (అొసామాన 

భిన్న్నాంకముం బన్నీకి ఇునాఎప్పుము ల్ 

ల్కర్ 

కస్కుట్ (హి,ఫు) కంషు, మి 

యయిన కస్క_సా నా(హీ)౫జకఅలాడుట, 

ఇసుక గానుండుట్క శీళ్లునొచ్చుట. 
(ము కసక్నా (హి) తీప్రపుట్టుట, సలుపుట, 
ఛాటుక కస్పర్ (పౌ, ఫు) కుమ్మురవాడ్సు తాకీ 

పనివాడు. 

యట్ కసల్ (అంఫ్రు) ఆలసమ్ము మాంద్య మ్ము 

సోమరితనమ్సు బద్ధక ము, ఆయాసము, 

బడలిక, బలహీనత, జొగ్బల్యమ్సు జీబ్బు, 

జడ్డు షల్టి[లిత -మంద్ (4 )అస్వస్థమ్ము 

జేబ్బుగానున్న , బద్ధక ము గౌనున్న*, అసమా 

థానము-గానున్న 

శ్రసరయ- టన్ కుసుక్ - కుసుంభ్ (హీ.పు) 
కుసుంభము, కుసుంబవ న్నె ,కుసుంబపూలు, 

కుసుముదోగము, 
(అ)సంళ్లిన్చఖిన్నా కము, క్ య న్ 0 టు క కస్మ్కసా నా (హి) ఒడలువరుయ్ 

-నికాల్నా (ఉ) కొదవతీర్పుట్స నిష్ట్యృవూ 
ర్హిచేంయయుట, పగతీర్పుకొనుకు సన్ 

లము 1, -ఎ,్కవాజిబ్ (అ (కమఖిన్నాం 

కము, 

యు! సత్ కాత్ (ఊం క్రీ) చిల్లరలు, 

సాచ్చెములు, "జేపషములుు చిలకలు, 

యల్ కర్ (ఉ. శ్రీ) దేవాపరి[శమము, 
వ్యాయామము, సాము, నరడ్కి సాధన 

అభ్యాసము, 

యే్ఫ్థ గతీ (ఊఉ గరడి సం సాము 
వే-సెడ్సు చేహపర్మిశమగలం 

న ఫ్ కస (ఆవు) ఇకారచి కము. (3) 

కొనుకు, నుసులుట, పొరలుట, గిజేగిజేలా 

డుట్క తల్లడపడుట్క బుసలుపడుట్ట దెగు 

లుపడంకఎ, 

హయ్ ంరలున కస్మశావాట్. (హ్. శ్ర) 

అస్వస్ధత, కలత్క వ్యాకులమ్సు. బుగుళ్కు 

తల్లడము, షింజులాటుం 

(త కస్న్నా (హి.పు) పెక్టైవై గ వి సెన, 
పక్క_చుట్టబిగించు "లేక కట్టు నార్కుతుండు 

చ న్ క గుడ్డ, మంచముమయొక 1 కాళ్ల క డ(తాడు, 

టట్ కస్నాా (హి) విందీయుట బిగించుట, 

గుంజాట; బిగించి కట్టు, కష్ట పెట్టుట 

ఒత్తుట్స ఆదుముట్న మచ్ప్చుమాయుట, ఒర 

పట్టు ;ఒరయుటృ నన్ని మే-చుట్సపరీ కుబే 



లో 

కూపము, [11 1 + ము. త్వ 1 టూట్నా(హి) 
బావిఎండిపోవుట్కునీరుత గ్ద టం లి (| ఖ్ 

( లుం యు _-చోత్నా-దలానా(హీ) 

బావినుండి పొాలముసక్రునీరుకట్టుట, మోట 

కట్టు జ (యు (ు ర్ -రూంక్న్న్వా 

(హిి కష్ట ములనుభవించుట , శబావిలో 

ప డు ట, కష్ట్రపశుట్క కోధింట్ట, పరీక. 
వేయుట. (వీ !$న. షమ 

= మేబాన్ ఎగాల్నా (పా చాగాకోధిం 
మేట, పరీతీంచిమాఘట, 

ప్రోవు! బ్ర కిరాంధ్ (పి) దూల 

గొండి పిలడుగువెటు. 
౩ ౧ ళం 

ల్ కౌబ (పొ,ఫ్రు కొయ్య గూ తము, 
రోకటిపండ, క్ర గ్ర ణీ త్ -కారీ(పా) 

'మోదుకు, కొట్టుటం 

అభీ ఖ్ కూపల్ (పా.ఫు) ఆకుమెళ్హ మొప్ప, 
ఇగురు నన్న చిగురు. 

మే త్ కళూత్ (పా,ళ) ఆంపేను మదింపు, 

ఉఊజ్ఞాయింఫు, కొలత, 'సమకో£ణ (త్రిభుజ 

ముయొక్క_ వగ్త ము.(ఉఊ)కోప్ట్రమ్మునోన్ల ము, 
వం లు లు 

కట కో తాహూ(ప్పాాఅల్ప మెని, స్వల్పమైన, 

కుర్ముచైన్న పొట్టి చిన్న ,కొద్ల,కొందమైన, 
టా 6౬ లు రా 

తిక్కువైన; నీచమైన్న ఇర్మకైన్స , త్లొన్క 
సంక్షిప్త్వమిన, సంకుచితమైన్న తీరుమాన 
మైన తీన్పైన వగ తెగిన. క 6 
ల మ! _అంబేపీ.(పా)ఆలోశనలేమి, 

తెలివి తక్కువకనము. డు _ ల్లు కర్తం 
-బీన్ -నజిర్ (పా) తక్కు చూపుల, 

దూ ఠరాలోచనలేని భవి క ౮ వో -డా(మ్ 

(పా ఆల్పాయువమ్కుమ్ము చాలాకాలము 

ఉండని. త $6 ఖ్కద్ (పా) పాటి. 

ఆ చా పలళచ్నా క) తఈసంచుట, 

లర్6ల్ వతపద. ము. 

వలల !వ్ కవాం (హి,వు) చావి, 
ముక 

నన నననునన ననున నునన లుతాునన్తనననతనకకకునుకక నతన 

తీరుమానముక్లోయుం ఓట, ఫ్ర చ .ళ క్ 
-నర్టన్ (ఊ) పొట్టి మెడగల్కదుశ్మార్తుడెను 

ఆని 5 కోతాహీ (హి, శ్రీ) కర్పురక్క. 
వృ లోపమ్సు కొయజక్క కొదువ, తస్టింప్తు 

ఇరుకు, కూలమ్బి స్వల్పతృ అల్బతే, మన్న 

దనము, కొొం2చెచనము, 

ల త్రి నాం 

అయ రే త (హె.పు) కార్యమ్ము, కృత్య 

ము పని, బెస్ట్ట్ర లక్షణమ్ము వక్తనమ్ము 

కుయాకి_, దుర్మాష్త ము, 
వాట్ (౧ 

యయా, కూకక్ (తు.ఫ్రు)బడిత,నోకలిం 
యఫ్ కోతల్ (పాంక్య) విడిశుజ్జమ్కు మాటు 

గుజ్జుము, ఆలంకా ఇాస్ధమైనగుజ్జుము. ము 

సో యి ఖత కోత్మీర్ (హి.పు) కుస్తుంభరి, 

కొత్సిమిరి. 

క్ల త్ కూత్నా (హి) అంషపేన "వేయుళ్ళు 

మదింపుబేయుట,ఉజ్ఞాయింయట, ఎన్నిక 
చేయుట. 

లీ! ఎఖ కోత్వాల్ (హి.ఫు) నర రత్న 
కుడు, దుగ్గరకుకుడ్కుదుగ్ధ నాయకుడు, ఫర 

కాపరి కోటకాపరి, కోటవాడ్సు మేద 
తలారి 

లీ ఫ్ర 

వ న్న కో త్వాలీ (ఉ. శ్ర) దుస్ద గరకు 

అమ్ము నగరరకుణ, మయావడిం 

లబ కోతకూ (పా) ఇది షూ] యొక 

సంవీపష్త రూపము. 
ఈఖ్ర త కోథ్తా (హి.పు) గోనె, పెద్ద సంచి 

సర పొట్టు కడుపుం 

యాంటి టకోథ్మీర్ (హి. పుచమాడుర్నుత యక 
యు కోట్ (హి)కోట్సి వూరులకులసంఖ్యు- 

య్ కోల్ (హి కోట, దుూ్యూము, ఆలం 

నమ్ము నసర పా9కారమ్యు యట్టు నోడు 

పి)వార్చి దిస్బంధము3ేసిన గర్తు 'చేజామ్ము 

శరీరము. మ యిుట -గప్పీ టం) 
ఊరిముటుకావమల్లీతికు స ట;,పుర పరిభార ముఖ్య 



ర్ర6క యట్ 
కీ హై పే షు 

న్ ప్రియుడు విలాస గాడు, 
శ ను 9 
స వన్ ల్ మేం 

పలుకు 

ఆనకన్నీ హి. శ్రి) అంప, నోట్సు పనై, 
గాఖ్రపడనకు లేలీకగానున్నతట్టు వంపు 

స్తై మ్టు బకంపీలవిక, గాలిపన”: యొక్క 
6 ల 

ముభఘయ్మూల (సగము, పాగాకు మోటుల 

.ఎ-. నుండి 3ండదవతూరికో నిన పాగాకు, పనికి 

' మాలిన పొగాకు, ఉప్పు పజ్ఞ "లేక మడి, 

(ఎట్ట -దచ్నాా (హి)బిడియపడుట, 
' నోపడుటు 6 (ట్ర -ఖానా (హి 

ప)క్కక్షుమొగ్దుట "బీేవ వాలుకు 

య కిన్యా (సంపు) కన్య కన్నె; కన్య 

రాశి, విడ్డ కూతురు, ఒక చెట్టుదుర్జాబేవి, 

త ప (త కిన్య్యా నగోండ్ (హిొిమోదుగ 

బంక "మోదుగపినును | 

౮ (౮ కన్నానా (హ్ గాలిపడన ఒక ప్ర 

క్కు "మొగ్టట'లేక వాలంట, తొలగుట, 

... మౌనుకొనుట, సిగ్దుపడుట, బిడియపడుట. 

యాల్తుస్ కునియ్యత్. (అ, శ్రీ) మైక్సృకనామ 
మ్శు ఉప నామమ్యుఇంటి క్సేరుసంతాన 

నామము 

జల్ కనీర్ (హీ.ప్ర)నాన్నే రుచెట్టులేక కాయం 

యాతన లాట్ కనీజ్ -కనీజేక్ (పా. క్రీ) 
కాసిని బానినది ఆడపాప, పనికళే 

ఆలసకనే్ (హి) గ న్నుచెట్టు, 

కో (హి) కర్మ్య్యాకపిక్యయము, క్కు కి, 
ను, ని, చాంషు షు కెొటంమం 3... తో, 

కూడ కాగల్ప "కాబ్రోవ్సు ముం అస్ధముల 

నిచ్చును, 

ఆ) కణము, రవ, తునక్క | ట్కూ (సా,క్ర్రీ) సంది, గొంది చిన్నవీథి. 
యఖ -బకూ (పొావాడవాడ ల 

అంతట, 

న్ కవ్వా (హి.ప్రు కాకి వాయ స ము, 

కొండనాలుక చిరునాలుక.స్వేఆ్ర వ్ 
= శాం ది, వ ను (హా) దింటన ఇెట్టు. యో 1 

= (ఊఉ) నల్లనియాడుది. పో 1 ముఖ్ 

క వ్వే ఉ'డాన్సీ (హి చెజబొమ శ్ర) 

(కాకులు వెు॥వవి రాకుండ పెట్టినది ర్ు 

రాలు పిచ్చిది. 

స కువా (హి.ఫ్రు) పిసీనికాయ, కంటికాలిక్క 

పనసపండు యొక్క తొన్న ఇప్పపండు. 

అ్యస్హాశఖ కివాఛ్. (హి) పిల్లగుగువెట్టు వెద్ద 

దూలనొండి, 1 . 

ల కవాఠ్. (హి) కలబంద. 

ర | కఆర్ (హి_ఫు) ఆశ్వయుజమాసము* 

() 14 కవాగా (హీ.పు)బసా 
పెండ్లి కానివాడు* 

రాలా (0 ర్ కవారాపన్-పనా (హి. ఫు) 

ఏ చెహూము రంల (బహ్మలర్య ము, 

తకు 1 (హి. శ్ర) కన్య, క-న్నిపడుచు, 

కెండ్ కానిది. 
యం 

11! టం ర! ట్ కివాడ్-డా(హి,పు) కదా 
టమ్బు తలుపు, దారము వాకిలి, 

ప్రవర 

తక న్న కివాడ్డీ (హిష్నక్రీ) చిన్నకలుపు, 

తలుపులకు. చొ కాశ-యిము౦దు 

ఛా గ ము రొమ్ముయొక్క_ కుడి ఎడమ 

"రేకులు ఫొమ్ములేకులు= 

యాన్ |! ట్ శివాకిబ్ (అపు) నక్షత్రములు 



మదింపు వేయువాను, అంచన దారుకు 

పంటయొక్క_ అంచన, మదింపు. 

ఏ ట్రల్ కన్ ఖజూ 2౭+ (పాకు) మాడు 

లో క్్సందచ్న 

ఆటోలో కన్ ఖీ (హి, ఫ్ర మాడు న ద 
న! క్క (హాని త) కం 

వ. శా క్ంగ౧-జ్ -_క్ం వ 

పటెళమ్సు బోధ ఆలోచన, సహాయము 
ట్ర యల కంశాల్ (పహ) నిన్నాగ్యమైన్క గతి 

లేని నిమకేద్య నీవమైన, 
త కటక కంశాలీ (హ్ా.శ్రి శ్రీ) దౌర్భాన్యము, 

వం 

[రక కంగర్ బ్లా (కూ 

ఒబల్ష మైన, కుష్న”ల 

పెం నుడ, బిచ్చప్పుడ్ది 

లేనిది, కీ ఎస రా లుం. 
లం 

ర్రలకంగన్ (హా.పు) కకణమ్ము. ముంజేతి 

ఎనఅంయ్స్పు వ 

లం కీ గా న 

క్య్రయట్ క ం౧సహాగ (ఉప్పు) న. 

నొళ్సూ_లఆం చ్, నొక్కు 

యందు సందులువ్డ్చి గ 

మ (హి. శ్రీ వైబి వి తమ్మ, 

కంఘా(హి.ఫ్య పు) వ. 

వె కంయిబ్యి, క్ జ్యాలు 

వో కంఘ్లీ (పా. శ్రీ) దువె నాన వ 

= గక 

వలి -చె వై 

_ంపు ఆయుచవోట్పా) కద్యుజన 
"వేసికొనుట్క అలంకారము య. 

కొనుట, ర క _కర్న్యా[హా) దువ్వు 
చూ 

కొనుకఓం 

ళ్ కుయాంప్ పం క డ్తకయూనా 

వ జ్రాఫ్ “తియొక్కాబిడ్డ 

ఖ్. నాతి (హీ, శ్రీ) గుక్షపుచెవి; వవ 

లునిక్య్లా ము... చెవిలో. 

(త్రయ కాశా (హి.పు) కోణము, మూల, 

కానని తవసాట్ సోకకుడు, 

వాల్ కుంవర్. (హీింప్పు) రావ్ కమాకరుడు, 

సపడంచు వాడు, ష్ల్ల వాడు, కుచూరుకు, 

లైన వయల్ (హి) పద్ముమ్ము కమలము, 
న. 

కమలాకాశమెన వీపప్పుకన్పె (గాడూని 

“గాని ల్. వ వ. 

"్ర్ న్ - 

పాం రీ గ 
(| వొ క స జు 

వా వ్" స $ స థి క్ష 
వో జ! బ్న ళు గ్భి జ ఇ చ్ ర్ పుమ్ము గుట్టు, ఫలితౌషమ్వు జాతి, పద్గత్కి 
విధమ్ము కాలము నమయమా, 

(ఆస్ - తీ (త కస్టాయా - క్హాచ్య్యూ 

ఇ! 

నంుడియ్యా 
త్ 



యం ప్ 
లమైన,నిరోగమైన, చెక్క డపుపని, 

తుం చట్ కందూరి(ఫా= ఫు) బల్లపై పరమ్ 

బట్ట అన్నము తినుటకు పరచే వస్త్రము 

దొండపండు. మట్టిపాత,. 

క ట్ర కంద (పా) తవ్విన చెక్కిన, చెక్క 

టపుపనిబేసిన, చితించిను ఏ రక్ 

-కార్' (పా.ఫు శిల్పి; చళ్కటపనివేయు 

వాడు, పోగరుపనివాడు, 6 ్ ట పతం 

కరా (ఉఊ, చిశిములుచెక్కుట్స చెక్క 

డపుపనిచేయుట. 

ఉస్ కుంద (పా,పు) మూడు 1 ఉర. కలస 
ల 13 ( -ఎ;నాతరామ్(పొవెక్క_ని 
“మొద్దు శుంకుడద్హు మూఢుడు. 

(మ ఎయ్ కంధా(హి.పు) స్కంధర్ము బుజేు 
భుజము (ప్లుత యలుట్ -దేనా (హి) 

మోయుటకో సహాయపడుట్క సహాయము 
వేయుట, ఆదుకొనుట్క శవమును మోయు ట. 

ట్! ట ఎస _డాత్నా(హ్ )ఎెద్దుకాడీ 

నుండితొలగిపోవుట, అణకలు.వెచికొనుట, 

అఆంకెవేసికొనుకు, అధైగ్యసడుట్స వదలు 

కొనుట. ఆరి టం _లగాస్హ (హి) 

౧ఎజేము పుండగుట, 

శ్రహకుందీ (హి. క్రీ) ఉేలువబేసీన. లేక 
అద్దిసబట్టులను నునుష్రుచేయుకొయ్యదిమ్మిస- 

కొయ్యాసు త్తే, కొయ్యగూటము, మడతలు 

తీయుట, మెొత్తుట; కొయ్యాకుండు (జా 

గంటకొట్టునది). 

మెస్రకుండ్ (సంపు గుండము, కుంట, 
గోయ్యి గుంట, (పిడుకలు, 

1 త 50డా (హి,ళ్ర్య) ఏజుపీడక్క, అడవి 

1 షసకుండా (హిషఫు)నాః ఛవాసముగొ శ్లైము 

తగిలించ్మ్ ఇనుప పకొక్కిా గొ శ్లైెము,చిలుకు; 

జారజుడు, 

రై 
త్త కస 

టన్ కుండల్ (హి-ఫు) కుండలమ్ము వల 

యము వృత్తే ము, గిర, మీట్టుగీత్క పరిధి, 

మట వెవిపోగు సూర్య చంద్రులపరివేశ ను 
కు 

న్ 

మండలము గుడి, (ల ఎర్ 6 లీ చ్ 

-మార్నాా -శర్నా (హి) చంద్భగుడి "లేక 

నూర్యగుడి గట్టుకు, “పాము "నె! మేట్టు 

కొనుట. 

(ళీ వాట్ కుండ్డి (హి.్రీ శ్రీ) కుండలమ్ము వల 

యము, మట్ట, గర వృత ము, కు4డలి 
రు వొ అణని ణ్ 

జాతక ము, (పిడకల్యు గంప: తట్ట 

సత్ర మయ కండీ (హి. క్రీ) పిడుకల్కు ఏజుడు 
తత్ వ ఫ్ న? (నైన చిలుకు, 

నన _లగానొ జో న! 

"వేయుట, చిలుకు పెట్టుట 

యే కంజ్ (ఆ.ఫ్రు) బండారమ్సు. 'సంగంహ 

ము, సంగదనుముం (తో క్రిం౦ద, 

లో బేజార్ కన్సలాయీ (హి, శ్రీ) చాడు 

యస కనక్ (హి.ఫు/ కనకమ్మ బంగారు; 

ఉ మ్మెక్తచెస్టై; గోధుమలు. 
సే కంకర్ (హి. ఫు) గులక, జాతిముక్క, 

గులక రాయి. (రాయి, 

1 చ్ కంకరా (హ.ఐు) గొట్టి కాయ గులక 

యో కరరీ (హి. నీ) శాతితునక, 

ముక్క, చిన్న రాయ్బి తునక రాము, 

లీ = కేల లే కంక్షీఎలా-లీ(హి) గులకగ ల్క 

రెాళ్టుగల్భ రాళ్లుం 

కసత కంకత్తీ (హీ ములుదోసకా 

(సమస్ కున్కునా (హి) నులి వెప్నేన్సి స 

పచ్చని, కొంచెము వేడి, 

1 ఉస్ కన్కవ్వా (హీ,ళ్ఫ) పెద్దగాలిపడగ, 

-గాలిపటమ్యు ఒకఓప,ధి. 

యస కన్కూ_త్ (హింవు పంటయొక్క_ 



వం స్ 

ఉంట కంశ్ (హి,పు) కంఠ్రమ్యు నొంత్తు 

సరము, కంళకమణి బేక వెంతుకపోక 

కంకస్తము, కంఠ పొళభము 1) నశ 
యా 

వరా 

న్ (యూ క 

య. 

మ! 

మ్ల ఆళేస్ -బాంచ్నా (హిశిష్యు 

డగుట్ట శిష్నుుని గాబేసీకొనుట, 

భకుంజ్ (వొ,ప్పు) కోణము మూ లం 

| వ 

గ 

వసము, తోపు; వీధి, జార 

(రహ కంకా (హి) మాకు యుత 
యస్ కుంజుడ్ (పాొ.ప్ప) నువ్వులు,తిలలు. 

సే కంజక్ (హి.పు)ఎనయకల నాడు,ఏనాదె 

కాడు; బోగముది. 

తూ కంజరీ (హ్. శ్రీ) ఎరుకలద్యి బో? 

ముద్వి ఒకవిధమైన రంకు పాట. 

(1 సమర కుంజ్ఞా (హిపు) కూగరగాయలన్ము 

దొత్రి, కగూరగాయలమ్మువాడు, 

న ర! కుంజ్ఞన యు కుంజ్ఞ 

(హొ. శ్ర) కూరగాయలమ్ము కులఫుఆడుది, 

వ శ ల్ 
క్రీ క్ 

కవైంచ గెయలది? (ఎట 

అమమ కుంజమ్్ (పొగ) పిచ్చుక్ 

న! కంజల్ -ర5్ (౯ .పు) కుంజ 

రము, ఇద్దయేనుగు. 

గ్ర కంజూస్ (హి.ఫు) లుబ్బుడు, వీ 

నారి్యలన్దా ఆటం (ట్ “మళ్ళి 
చూస్ (హ్) పనుల 

ఎస్కకుండ్ (పా) చాడీలేన్ని మొద్దైన, 

నాయ. బోగమువాడ్కుు జూవజుక్యు నిర్మ 

బమ్ము స్వుశ్చాము* 

|! కంళనీ (హి, శ్రీ) బోగ ముద్షి 

"వెలయాలు, "వేళ్యం 

ను 

త 

జీదస్త్పర్ (పా) కుక్కజున్ను నీటివక్కా 

(కు టకా శో 

౧ =), మందబుగ్జి కుంటె (వా మందబుద్ధయు చిద్యా పాట 

యహ కండ్ (పా, కలకండ కండదక్కెర 

1 హుందా (జంపు) మొన్దు తుండు,షేల్లడ 

ముయొక్క లోతేట్టుచేనుం హే ముమ్మూల 

$ విక, తు పాకిమొనలుు గాచలిపడగయొక్క_ 

ముమ్మూల సగమ్యు. ఇగర గాచిన పౌలు 
(బ్రో వర్భ్యా జొంచకొయ్యం 

) మహ కుందుర్ (హి) పర౦గ సాంబ్రాణి, అం 

ప్సునుం స -ఎ్కురూమోా 
ల!) చ గ. 
(పా) రూమర్థకమ్ము. విల్లికండ్ల గుస్టిలము, 

(ఆజ) పీసా 

శో బుస కుండ్డా (హి.పు) బంగార వెండితిం 

బరాారువూతపని, మెర సెడు 

0 శస కుందన్ (హీ. పు) కుందనము, అప 

వంజ్సి పేలీమిబంగారమ్ము స్వ్పుళ్ళన్మూనిర్మ్టై 



లో ల్60 యుగ 

ర1 -ఊంగ్లి(హి. శ్ర్రీ)-చిటికన వ్రేలు | వాటు, 6టస్టుకృ్య (య -దథానా 

యి ర -కూత్ (హి. క్రీ) ధాన్యపు 
అంవన్మ్న పంటయొక్క_ అం-చదన్న 

బ్ కన్ (హి,పుక గ్రమ్కుచెవి, (వ త్తీయందు). 

అత లోటీపా. శ్రీ) కణత, కంటికి 
వికిని మధ్యనుండుభాగముం సట రో 

_-సఫేడ్ (హీ.ఫు) శెవుల్మక్రింద కట్టినబిళ్లలు. 

“అయే -టోప్ (హి,పు) చెవుల 
ఆ టోపి. శ్ "ర ='నలాయీిా 

(హి. శ్రీ) గుజ్జపుచెని పురుగు, 

(స్వ ర (యా? నూయియాంలేనా (హి) 

శ ల (ప్ ల్ _-కటా (హి) 

య. ( శ్ ఏమత్ర ల్ ఖజూారా 

(హి-ఫు) శతపది (జెత్తవంటిప్రరుగు. 

బ్ కున్ స కమ్ము అగుముు అగంగాక, 

అవాహీ రో -౮ కక్కిన -ఫకాన్ 
-ఫయకోన్ (అ)కమ్ము ఆనగ "నె ఆయెన్వు 

స్పష్ట ఖా 

(ప కన్నా(హి.పు) అంచ, గాలిపడగ తూ 
ట్లు లేక కట్లు 9 ముచ్చెల్మమైకష స్వూల ఆం] ములు. 

శ ష్ క్రివార్ (పా, శ్ర) (పా అక్కు 

రొమ్ము కౌగిలి ఆలింగనము ఎడబాటు 

ఖఫోొలగుట్రం 

శై కనా పాత, అంచు, ఓర, (పక్క; 

తీరము (ఉృగుజ్జపుప డిసెము, 

/ ఓ కునార్ (పాక్ర్రంయళేను, రేగుపండు, 
్ ర కినారా (అపు) అంయ్క్ గోటు 

. పళ, 
ఫ్! 

ఏ ళ్వ ఏకినారాకా(పాపు). తీరన్సు 
గట్టు, ఒడ్డు, 265, ఎల్ల “చుర, మూల్చు 

అంతు, ప్రొన, తుద, (పక్క, పొర్శ్వము, 

అంఘమ; నోటు పన్సై వియోగమ్ముు. ఎడ 

(ఊఉ) అంఘమడిచి కట్టుట , అ౦యు 

కొట్టుకు. (ప త కృటాకగర్నాా 

-కమ్ పోనా (ఊఉ) క్ తు 

టి స? 

కినాలేహోనా (ఊఉ) (పక్క_కుతొలగుట, 

తప్పీించుకొనుట. 

యక (త కినారి (ఉ, క్రీ) సన్న అంచి, 

సరిగష్మటై, నోటు, షై; 

కొయి నాసత్తు, 

యిదే టకినాయశ్ (ఆ. శ్రీ) గకాథ్లముగా 

చెప పట సౌంజ్హ్ర ెగ,సూ వన్యరూపకము, 

ణ్తహేకినాయ (అంఫు) సౌంజ్ఞ్రునూ వన, అళ్ళీ 

(వొయము ఫావము, తాత్పర్యము, రూప 

కమ్ము ఆవ్నేసము, మాస్తమ్ము ఎత్తిపొడుపు. 

హు ూశక(అ)ఫాంజ్టనా, సూచనగా, 

సాళ్ళి పొయముగా, 

యయ కిన్నబ్ (పొ) గంజాయ్యి. బంగి 
ణ్ కంబ (హి.పు) కుటుంబమ్ము వంశము 

ఆలుభిడ్డల్కు పీల్లమేకలు, 

జల్ కున్ బీ (హి, ఫు, కాపునాడు, కృోమీ 

వలుడు, ఒకకులఘ్లు- | 

కేజ్ కన్'చేలా (పా, శాపిలపొడి. 

ర్ కన్పటీ (హిక్ర్ట్రీ)ీ కణక, కంటి 

కడ(ప్రక్కచోటు. 

యహయహంశయసంయలస కంత్ _-థ్ - థా 

(హి.ఫు) ప్రియుడు మగడు. 
సహ కంటర్ (ఇం.పు) సారాయిగిన్న, 

సొోగకోగ, 

యస్ కంటక్ (హీ.ఫు) కంటకము, ముల్టు 

కంటకును, దుష్టుక్కు పిసినర్సి లోఫి. 



గ్ 559 ర్ 
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గబ కుమ్కుమ్ (సం) కుంకువముము యజ్లయ్ కు మెత్ (పా.ళ్ళ) కొంచ మెళుని 

కుంకుమ పువ్వు. 
(05 కమల్ (ఆఫు) మాకు కీయ 

లలల - శ ల్ (.ల-బావ్-యీ(ఆ) 

"కామాలరోగమ్సు పన్ప్చేకామరులు, 

1105 కమ్లూ (హి.పు) అకుపురుగు 
పురు గు తియ్యనిమ్మపండు 

తియ్య నారింజపండు. 

(ము లేయ 6 110 కచ్యూనా -జానా (ఫ్రా) 
కమలుట్క వాశుట, ఎండిపోవుట, బక్కా 

పడుట, చిన్న పోవుట చింతిలుట. 
ల్ కన్లో( పా, క్ర్రీ)చిన్నక ౦బళి, గొంగడి. 

ఏస్ కమంద్ (పొ. త్రి) శ్రౌటినిచ్చెస్కడ 8 

(తాడ్కు ఉచ్చు(తాడు, వలశ్రాడు. 

, త 0బళి 

స్త సంత్రాపండు, 

నీ లో నిట” గుజ్జమ్యు లక_వన్న్నె గుజ్జము (తోళకయు 

జాూాబాను నల్లగనున్న ది), | 

యయ కమ్మినత్ (అత్రి) పరిమాణము 
్రి 

సదస్సు, దుంచాయితి. 

(| స్ కమేరా (హీంపు) పనివాడు కూలి 

చాడ్ము -వెళఠనికుడుం 
ఫ్ దా. 

రయాయ కమోపహన్ (ఇంపు) నిెచూాగమ్ము 

ఆధికౌరమ్సు నియుక్తైసళ్ళ.. నియాక్తృసమా 
జమ్వు "వేతనము తర 6 వేకనము,వట్టము, 

తరుగు. సమాజము,అప్పగెంత, స్వాధీనముం 

టే కమంగర్ (ఉ.పు) మోకు క్కు (| య కిమేలా (హి.పు) కాపిలపొడి- 

యిబీయ కమ్నెత్ (పా,ఫు) విలుకాడు, 

ధానుష్కుడు* 

1. ఫం కమ్వానా (హి) సంపాదనచేముం 

మ్ట్క ఆడ్ఞనచేయించుట్క తోళ్టుపదుగు 

షకేయిం చుట, 

చి వ్ కమూదట్. (హొ) కాపీలపాడీిం 

టో త్రయ క త ఫార్ కమూవీ -కమూవ్న్నీ 

(హి) పెద్దలంతర త మర. 

ట్రైల్ కమ్మూన్ (ఆ.ఫు)జీలకజ్ఞ(జీరకము]. 

కో తతి ల య -ఎ, ములూకీ(ఆ౨) ఓమ 

ముం త్ర క ప్ర _ఎ,క క్యానీ(అ) 

సీమజీలకజ్ఞ (పూజీరు 

కోటలో కమోనీ (పా.్త్ర్రీచాడు క్ 

ఏయ్ కుమార్. (హీంపు) కుకు చాన. 

తకు (శ్రంథ కుంది (హింక్ర్రై) కుమ్మరిది, 

మట్టిగూడు కట్టుకొను తుమ్మెద, 

యల్ కమా (పాత్ర) కస్ట లోపము: 

తుట్లి తక్కువ, సస్ట్యము: రొ౭జత, 
మే 

అయయ టయ కుల
ాల (హి.పు) వధసా 

నము కపఫాయి మెట్టు. 

అసర్ కమాన్ (పాంపు, క్స్మడ్సు నీ దుడు, 

క్క్నజాతివాక్కు బంట్లు, శచకులు, 

రస్ కమిన్. (ఆ. శ్రీ) మాటు, పొంచి 

ఫూంచిక్క చాగియుండుట్క దొగియుండు 

చోటు, క కయ -గావా (పా) ఒక 

5% పొంచుండు స్పలనమ్ము మాటుపట్టు 

మ ఖ్ 

తప కు వైసిక్ (హి్కప్ర) మ్యోసము 

($ తెప్టుంయ కుమైండియా(హి. ఫు్రమోసగ
ాడు 

ఎమయ కమిన (పా) నీవమైన్న తుద్భడ్రైన. 

తు చృబుద్ధిగల; దుస్ట్రబుద్ధిగల. రీ లర్ 

వ న్ను తున్నవార్షై. =పన్ (6౯) న్ తు ధి 

ల్ కన్ (పా (తవ్వుతవ్వువాడ్య తొలు
 

రో కక్ష (హీ.పు) కణమ్సు అము నలుసు; 

కొంచము తట -ఆఖీ (హీ) 



ఛ్ ర్ర్రి యయ 

చ (క కమూవ్ (హి) సంపాదనపరుడ్సు కష్ట 

పడీ సంపాదించెడువాడు, స జస .. 

టో [ల కమాయీ (హి. శ్రీ) సంపొదనిము, 
ఆదాయమ్సు ప్రొప్పి, లాభమ్ము కష్ట్రమ్ము 

కూలి. య యీ (య -కర్నా(హి) ఈ ఆస్ట్రిం 

మట్ట సంపాదించుట, (ాంగడి. 
సల్ కంబల్ (హి.ఫు) కంఒబళము, కంబళి, 

శ[య కుంభ్ (హీ.పు) కుంభమ్ము కు౦డ, 

ఏనుగు కుంభస్థలమ్ము. కుంభరాశి, కుంభ 

పుహ్మ్లరిణి (వారిద్వారమందుు, ౬6 శేర్ల 

కొల. (పట్టుటకు, 

(సయ కంపా (హి.పుజిగుకుుకోల్ల (పక్షులను 

( (సల్ కంపాస్ (ఇం. శ్రీ) వర్తులమ్ము, 

వృత్త ము ఆవరణముమేుర, గ్స్య దిక్సూచి, 

దిక్కులుమోపుయం[త్రము, పరిధికారము, 
వర్తులరేఖ "లేక చభకము గీచుసాధనమ్ము 

ఎత్తును దూరమునుకని"పెట్టుఒక కయం(త్రము. 

లే! న ఎవాలా (ఉ) భరాములు 

కొలుచువాడు, 

తోస్రీల్ కంపనీ (ఇం. తీ) సవావాసము, 

తోడు జేట్టు, మేళమ్వు బలళము భాగ 

స్టురాగా బేరిన నర్తకులసంఘుము, వగ్నక 

సంభుము, వ్యా పారసంఘుము. 

వఫీర్ కంఫూ (ఇం.ఫు) శిబిరమ్హూ సేనానివా 

సమ్ము బస్స సేన దండు పటా లము, 

పేనాభానము, 
సె చయ్ కంపౌండర్ (ఇంపు) మందులు 

ల కలుపువా సు, మందుల”చ్చునాడు. 

ఆల్ కమా (ఉం శ్రీ) తగ్గుట, తక్కువ, 
తగు కొరత, తక్కు_వెన, 

[షమయ కమ్కా (శా.ఫు) వెచురువిల్లు. 

యా[యయ- డు (యయ కమ్ఖాజ్(పా.పు) 
సరిాప ఈ. సరి, పట్టుబట్టి. సరి బి, 

ధ్ కమర్ (పా. క్రీ) మధ్యమ్సు నడుము, 

రొండి, జభునమ్ము -మొల్క నడ్డి మధ్య 

భా గ మ్యు మొలకట్టు, నడికట్టు; దట్టి, 

'కాసెకోక్క లాద్సు విలువంపు, ధనురాకా 

రము, సేనా పార్య్వ్వము "లేక పక్ష్మృమ్ము 

ఖెర్యము: ఉత్సాహము "కాబూలుపెవు 

రమ్మా ఒకజట్టిపట్టుు యొక్క_సళ్లేరు. 
(తుని లు ( -బాంధ్నా-కస్నా(ఉ 

నడుముకట్టుకొనుట. టయిం సయ్ - _బస్త 

(పా నడుము క ట్టుకొనియున్న్య సన్నిద్ధ 

యమున, మట్త్రత-బ బంద్ (పూ) చా న్ 

అమున్జ భయ * మొలకట్టు, నడీకట్టుకా 
కోక, ప్తె లాగు ష్, న. టక. 

యట వ -బందీ (ఉచ 

సూస్పనము ట్ట 

(ఊఉ కైర్యకుచెకుట, నిరాశ జెందుట. 

కి రయ _కాఢ్సీలా (ఊ) "ఇొంగతన 
ములేని. (పక ఖం -కుహియీ (పొ 

నడికట్టువిప్వుట, కొలువునుండితీరిక 

త త్ -క్రో8క్. (ఊఉ) పిట్టగోడ ,పిల్లనోడ, 

(ట్ర యాకోతా (ఊ) నోడ వెలుపలికి 
వెడరియున్న దూలముకొన కు ధ్ 
-లగ్నా (ఊఉ) వెన్నుపుండగుట 

(పశువులకు). (6 | యూ లోల - 
"మెంచక్ ఆనా (ఉా నడుముకలకుమునుట 

1 9౧% = 5 య క్య-క[మా(ల-పు)కూ టను, 

గది అజ, శాలు సొల, (యః, 

ంట్రీ య క్యమఖ్ (హి శ్రీ) “90శ్రాణపుకా 

ట్ర “మా | వాసన తము కా 
వొక్కాయి పొట్టికూసము, 

అయయ కుమక్ (పా. క్రీ) సహాయము, ఆశ్ర 

యము, నో(ద్చలము, ఉపబలము, 'నపహో 

య సేన, 



ట్ ర్ర్ 

క్ (5 కుమూర్ (హి.ప్రు) కునూరుడు కొడుకు, 

= వటుడు. (కమూర్ ) కలబంద, (కన్య 

క్ర (60 కుమూాకీ(హి. శ్రీ)కురూరి, కూతురు, 

౮ ట్ కమాల్ (అప్పు పకిన్లూన్ల ర్ల సరా, 

అన్య్యూనతృ లోపరాపహొశ్ర్యము, విష ప్వవ్లి 

వొ 
సా! కమ్ 

వాదన తష జాం లే జ ఎనెసణ్యమ్ము పాండిత్యము, చాతువ్నరు, 
తై లి 

పనితనము, గ్ ఇమసరము, £ ంంము, స్త్ 
వ్ క్ట 

శ్ 
జ్ పము. ఆధిక్యత్త కంమత ఊమారరత, 

0 అ” రో 
జఅద్బుకకార్యముు ఆభ్యన్నకాతనము, ఆవూా వే నై ల్సి స్ట కృత్య త్తి యాడ్బు! 

బే లే న్్ న్న ప ౯ నో అ వో స్ో ము తహ. ష్ట్ర న 

అన్య్యూనమైన, లాశిసరహిాత్ర వ పాల స 

చ అల్లో నా మెన, ర మున, ప్కేసు 

నం టి =హూ క (ఉ) 

పరమౌావథికి ముట్టుట్క పాకంఠగతుడసట) 
తుదముట్టుట, పరిష్రూర్లముగుట, పొళము 
ముకుత్రీ 

లు 

ళీ క మూలా (ఉక) చిదకనాగకిన (ట్ వ. ప్రవకృ థా 
మూట "లేక జెట్టపట్టు* 

యిలేటళకమాలా త్ (ఆపు) మే-డు 
(పీన ([య) 

తి యక మాలియత్ (బంప్తు స అరా 

తము స సంవ్రూక్తత, అన్యూశళక్క వారం? 

తత్వము, 

బ్ర[ కమాన్ (ఇంపు). ఆ జ్జ ఉత్తరువు, 
జూధి-కారము, నియో'?ము. ఫనీ! లయ 

-ఆప్ సర్ (ఊఉ) ఆధిపతి, ఆఅదధికా3, దభ 

బభెయిం, సనా నాయకను, 

౮ (య కమాన్ (పా. క్రీ) ధనుస్సు, విల్డు; 
ధనుజ్ఞాశ్స్  వృత్తఖండము లేక ఫానమ్యు 

దాను పిలువంప్పు, అర్థ ఇండ్యాకారము భన 

ఎక ఎట (టో -గార5్ (నా. మిుకాడు 

రాకారము; కాకి మె వీడీలవాయంచు 

సాధనము ఇం దచధనుస్సు; విలువంవైస్క 

హన మ శననురాకాాం మెల, 

పంపంంపునల క్ క్ (క్ క్ చుండ, రా 

ఎ సత్ర లయ ). ధ్మహ్పా 
ల. తాః 

లాను కలం కా 

లా టక నాథా నా ఉ)విళ్లైక్కు పెట్టుట క్ర ॥ 

$ 

జోక్ (పా) వింటినారి, విలు (తాడు. 

చట ల కలసి వె 

దు డ్పు ల్ల్ల వబులువాయు వాడు, 

( (వ కమూవా(హ్) గడించట్స ఆక్టించుట, 

సంపాదించుట చేయుట, తు "మెం! 

పదునుకేయుట్స మెత్త గావేయుట, పాక్తి 
పనికేయుట, మరుగుదొడ్డి ఊడ్పుట, 

'వేళ్యావత్తిచేయుట, ష్టము చేయాటు, 

వాటుపడుట్క పరిశమచేయంట, భూమిని 

దున్ని సత్తువ నుం శేయుపట్కు సాౌరవంత 

ము గాచ్రేఎరు క వాస “ూమాదులటే 'బేవా 

మున ఎలప వముట క్యాచుట త్తి తక్కువ 

య్ధైో (య కమాన్న్చ (సాచ్ద) చిన్నెలు షిలిజ 
వాలిష)ి, లాగు, విలువఎ ణి ర ర రే క్ష్ రే 

ఎం2నసనరంపి, న 1 బన్టీలుమొ; వానికి 
ళం 



నే ర్ర56 

లనే 6 జ్ర త -ఖర్స్ . 
క్పీకా (పా వెలకొందము ఫలమధికము 

యా ల్ స 

హా న ఇల 
-ఫోర్-ఖూ కాక్ (పా) మితభోజియైవు 

ఆ ఏహారి నే రవ్ (పొమందగామి 

యైన, 'మెల్లగాపోయెడు. ల త ారూ 

(కురా ల ముదా. లల 

వోర్ (ప్ఫా ద్ బలహీనమైన, 

ఎన భ-జోరీ (పొ) జార్నల్యము, 
మాంద్యము. ౪ఎ.-౮ఎ | 3 బ-బేయాద్ 

_-ద (హీ) ఇంషుమింయి, ఏళ్చీకక్యువ, 

దాదాపుగా కా టబ సాల్ (పా, పస్పి 

పిన్నవయసుగల, బయలు ల నక ఫఖున 

(పా) మ. ల్ కన నా 

భా! (పా) చిన్న, మ పసి; 

పిస్నావయసుగల, ఏండ్లు తక్కువైన బ్ర 
జా “సీనీ (పా.,శ్ర్రీ) సిస్టము, 

పసీఠకనమ్ము బాల్యము, (ట్య బ.- సేమ్ సే 

(పా) ఆధమపక్షము,కనీసముం ఆోటిట 

_ఎతాలఈ (పా) స మ సు 

జో ఖీ నే -జేర్ ఫ్ వ. అల్నుడైన్స 

చబుద్ధినల. క ల్ ఆక్ ల్ (పా) బుద్ధి 

కక్కవైన, 'తెలివినూలిన. లల త 

ఫర్సతీ (పా, తై త) తీరికలేమి, ఈ ల 

-ఫహ్మా (ప్పాబుద్ధితక్కు వెన, "తెలివిలేని, 

) తభ -కదర్ (పౌ) గారవహీనమైన, 

కల్వ మనన న వసు తరకచూరన 
ఆతా -కిన్మతీ (పె. క్రీ 

్రజ్పు వట 
_గస్ధము; న ను, అభాగ్య ము, ల 

యాంలకే .-కీమత్. (పా వెలతక్కు_వైన, 

చౌకైన, గ్ గ కరాై(ఉుత్యంచుట, 

(తోఫుడుపెట్టుట: తీసివేయుట- 

_5మ్(పా) కొంచకొంచము, కొగ్ద్షికొగ్ది ౧ 

ప్ -నో (పా చూడకు రయం 

అనుపదము. తీ ఖ్ -గోయీా (పా) 

మాడు రం (్య లా 

మాయగ్లీ (పాంట్ర్టీ) లేమి, బీదరికము, 
పిర్మిదము. ఇల్ల ( చ్ మాయ(పొా) లేని, 

నీదమ్వైన, 5 కు డైన యాసల టా 

మిహ్నాత్ (పా) సోమరిమయైన, పనిదొంగ 

మైనం ల్షుయ! జ నసీబ్ (పా) దుర 
ద్చుష్ణుడన దొ ర్భాన్యమెన- తీసాడు నే 

=ననీలీ (పా, శ్రీ) దౌళి సా? దుర 

దృష్టుము [గం భా-నిగాహీ 
(పా, క్రీ )అలమ్యము, ఆ(శ్రద్ధ నిర్షమ్యము. 

ఉస శ్ ఒ,బేవ్ (పా ఎచ్ప్బుతమ్టు 

వగా ఇంచుమించు గె, దాదాపుగా, 

యజ క, -ఒ, కౌన్స్ (పొ ఎచ్చు 
తగ్దులు, ( లె ల్ _పాూగీ నా(ఉ) తగ్దుట, 

తక్కువపడుట్స త్నీణింటుట*, ఆ(ల్ల 
-యాబ్ (సా) దొరకన్సి అరుదైన ఆప 

రూపమైన. ట్లు చ -యావీ, పానీ) 

దొరకమి, ఆపరూపత్వము, 

(య కమా (అ) వలె పొలి, ఎట్లు; ఏవిధము 

గాం అమమ (ల _వాక్కాహూు (అ) యధో 

చితముగ్శా యధావిధిగా, 'సక9ిమముగా, 

తగినట్టు, సరిగా బాగా, న్యాయముగా 

'కావలసినట్లు. (తరము 

) వ (ర కమాజిరియూన్ (అ) బోడ 



ఆవ్ ల్ర5్ర జ్ 

-మసోస్నా (హీ గుంజెలాపుకొనుట్క 

దుఃఖము ఆణచుకొనుబ శ్రే ఆపుకొనుట. 

ట్ 1 ప్రే యర్ -కండా పద్ నా 

(హీ) మనను వేబ్లపడుట లేక నెమ్మది 
పడుట్క మనసుకుకతృష్పియగుట్ట మనసు 

తీకుట టమ _ క్ యక్ అ భా, 

-సులగ్నా (హీ కడుపఫుమండుట, మవసు 

వ్యసనపడుట-(స్యా] ( యుర్- కాంప్నా 

(హీ) గుండె దడవు పుట్టుట్కు గుండెలు 

కొట్టుకొనుట్రం టం ఎమ్ -మల్నాా 

(హి హీ) మననునుపీడించు మెట్క దుఃఖె కనకం 

(| ట్ ప. తుశాతంవా నా 

"పేగులునోటికివచ్పుట, పార్తిబముత్రల్ల్యక్రైం 

డగుట్క ఆసపహాభుకుట్ట  తల్లవపడుటం 

(హి) పా9ణ సమానముగా ను౦ంచుట్క 

(స్నా! (6! దు యెస్ కలీజేసే లగాలేనా 

(హా) కౌ లింయట, మిక్షి) ,-లి(పేమిఐ 

నల్ క కర్రీ జ్ (హి. 

జమ్ము "పేర్రగులుం 

గన్హాసాన్ కులీ (పా,పు) కై కిళ్లీ చిన్న 
రొచై. మూడు నో 

మ్వుర్ కలీద్ (సా,్ర్రి; శె) తాభప్రు చెవి తేక 

చము, వీ, ము, 

లుక్. ట్యుస్ కరిపారయాపు) చై 
వులగుడ్కి కైఎస్త్వవమందిరము. 

లీటర్ కళేల్(హిక్ర్రీ) గుజ్జముసంతోపము 

వేత ఇటునటు గంతులు వేయుట్స చెం+? 

లింత, నంతులాట, ఊల్లాసము, సంతో 

ఫఘము,ః 

(క్రీ) జంతువుల కా 

య్ క'లీమ్(ఆ.ప్రు) సంభాషించువాడుమాట 

లాడువాడుంల్లం లే _డాల్ల (అ) చేవు 

శేమి యి! పేం౮61 త -అన్ట్-జాక్ 
(పా) కులహీనుడు, నీచుడు. ట్య ట్ 

-బఖ్ (సొ దుకదృష్త్టషాన్త చర్చా 
మగా ష్ 

మెను యా శ -ఎమ్వైపాం. శ్ర) దుక 
దృష్ట్యము, జౌర్యా స్టన్టిము: అకువ్లముం ట్ 

అనే లు టకయ్మా -బప్సే శదిన్ (ఊఉ) కష్ట 

కాలము, దుర్షినములు* లత ష్. ల్ 

(పా) స్వల్చ్బపరివారముగల్న కొగ్టెపరిజన 

ముల 7 శ్ -పా(హిిఆ ఖాశ్వత 

చాలా కాలముండని. ధు నా 

(పాత్ర్రీ)అస్టిర రృ చాలాకాలముఉండమి, 

ఫైట్ -కర్. (పా నలగ నను , నీవదత 
ర్యయెన కొం పమెన, క్ట్ల వైన్యానల్ 

-తరీన్ (పా)ఆల్పకమ మైన, నిక్పష్నమాన 

(విచైయుడు)- ౨ వోట్ శేవ్తు శ/పా) 

అక నిస్యక్య్యుము- త్ వ -వార 

కత (పా) సోమరిమైన, ఆలసు.ైన 

యవ బ్ హౌ ాసలగి (పొ ఆస్హై 

ర్యము, కొంద పాటిన్లి ర ఆనా చార్యము, 

నీ డబుద్ధి, యేబ్పాను బ్ర - ధశాొ'ససల (పా) 

కొంచపొటిస్లితిగల్ల అనౌదాన్య యెన్ని నీవ స్త బా 
బుద్ధి ల, జ్రని (పా) మిక 
వ్యయము చేయని సి నాకిమైన, లోేఖియైన 



(గ్ర వో కలోేటా(హీ)నల్లని ఇామనివాయగల, 

ఆ] కలూఖ్ (పా,పు) మంటిపెడ్డ, పచ్చి 
యిటుక్ష, 

లీవ్ కలోల్ (హి. శ్రీ) కల్లోలము, శేల్ళి 
"వేడుక, క్ర్రీండ, లీల, వినోదము, ఆకు 

వాటల్కు నంకులాట్ట విహారము, 

జ్ ల కలౌం-ఏీ (హి. స్రీ) సల్లజీలకజ్ఞ. 

(ట్రైల్ బం కలౌంస్ (హ్, త్రం) ంనె ల్య ము 

నలుపు మూడు యః0౮. 
ల కొల్ల (పొఫ్ర్ర) మూడు [క 

బయ కుల (పా,ఫు) కుళ్లాయి, తోపి. 

కాటి పజ (పా) ఉత్సగాధి కారము 

అస్సి సొళ్తు, సామి, 

ఆ అ అల్షాకీ (హి. శ్రీ) గనయ్యాల్సి జీ4 
'డాలమారి(అఆడుది). ఇెద్దాడ్డలి 
కా. మ 1 ఏం కూడా (హిస్ట) గండి గొడ్డలి, 

కాళ్ళ రి 
కర (5 కుల్దాడీ (హి. శ్ర్రై) గొడ్డలి. 

అథే కుల్టుహుమ్ (హి) చారందరున్ను అంద 
రును, అంతయు, అన్నియును; అనె పము, 

(ఆవ కుల్టియా(హి. శ్రీ )మట్టిమంత, పిడత, 
చిట్టి బిరునులు(ఒక వాఇనంచ).ఓ్న (ా థ్ 
-సా= వీడతవంటి ఇరుకైన, చిన్న. 

న క్రుల్లీ (ఆ) సర్వము, అంత, అశ్రేషమ్ము 

సర్వ సామాన్య ము. (తై) మొ 
తము, వెరి సమస్తమ్ము ఆంతయు, 

క్ కల్లీ (హి, శ్రి) గండూవ.ము పుక్షి 
లింత, నోరకడుగుకొనుట. 

జ్ కల్రీ (హి. క్రీ) "వెంస్తు 'మొనడ, ముకు 
కము అంకురము, వసరు, చిగురు చా 
"కాయి మొ॥[వానిలో-వేయు ముమూ్శూల 

ేలిక్మ పీలిక, మట్టి చొంగ లేక గుడ్డడి, 
కన్నపదుచ్చు కన్నె కన్య,సమ ర్తాడనిది, 
కలికాలము,( వై (6 న! షర యానా 

క న్ (నా రాళ్లనున్నమ్సు సున్నవుగా ళు, 

ర్ర్త్కే గిమ్యూర 

యు (టం కల్లి యాత్ (అ, స్రీ) "వెంత్తీములు, 

సంహిత, సంగ “జాము (ఏచ య్? 

ఈ భ్ కల్యాన్ (సం.పు కల్యాణము, 

[మమా కలీజూ (హీ.ఫు) మోడు మం . 

1 కు లీజన్ (హి.ళ్య) దుంపరాస్త్రమ్కు 

తమలపాకు తీ;ళలయొక్క_ చేరు. 

వార కలీజ(హీ.ఫు) కాడ్టము, కాలఖండ ము, 

హృదయమ్ము గుండె, సగుు౦0 డె కా య్శ 

గుండెల్కు ధైర్యము, సాహసమ్ము తెగువ, 
శక్తి ముఖ్య భగము, పా9'సమానము, 

వీంయ వై-నవస్తువు మనసు అంతరంగము. 
టి లి క్ష 

(ము! నము -ఆ-ధల్నా (హి) గుం 

'డెలు కొట్టుకొనుట, గుండె దడపుట్టుట, 
లు ల 

టు! .! య్యో-ఉడాజూనా (హి) 
దిగ్భ్రమ జెందుట, తబ్బిబ్బునొందుట,మన ను 

చెదరుట, మతిభ9ిమ చెందుట, కలవరపడఢు 

ట; చీకాక్రుపడుటం 0 1 మ్న్ -ఉ 
లట్నా (హి పా9ఇ్రము తలకి9ందగుట్ట 

కసలు గొంతులోనికివచ్చుట, తబ్బిబ్బు 

లగుట 6 ట్లు (టప ఆమ్వుస్ -చైళా 
జానా (హీ నునసుకొంగుట్క నిరుత్సా 
హపడుట, నిస్ర్రైాణపడుట. _ల్రీర్సియ్హ్యా 
వ్ -పానీపూగ్నా (హీ) మనసు కర 

గుట్సు కనికరమువష్ట. (౮ ఫక్కు య్యా 
-పక డ్నా (హా) ఆట్ మ్మున శ్రేయి "పెట్టు 

కొనుట (దుఃఖసూ వపకము). టు అవనీ 

-పక్నా (హి) గంజె దహించుకపోవుట్క 

మససు మిక్కిలి దుఃఖితమ/సట. (వల 
క్ “ఫట్నాా (హి) గండెలుపగులుట, 

దుఃఖమువచ్పుట,కడుపుముండు టం అమర 

్ర 3-తర్ పోనా (హి) 
తుుడైయుండుట్ట 'సంపత్తుకలిగియుండుట, 

(తలా ఈ (త్మన వాహ 



అటక కుల్ ఫ (పా.ప్పు) గంంపాయిలి కూర, 

పొాయిలికూర. 

యు కిల్ (పా, త్ర కుందు. కళై 
కలమ్ము కలమ ప లేఖిని, కలపకట్రైయం. 

ట్ర (65 క్టా చన్ను (మా) నే సనా 

ఆరమట., కేక జేయుట్క శేకట, 

త్ర ఈక కళ్హాక్ (హె. స్రీ! సంతోష 
మైనజళపు. శ. కేచట, కోతిజరప్పు, - క్ 

15 కల్ కల్ - కిల్కల్ (హా,ప) కల 
కలము, వెన కారకు. జైరడము,. కబజారు 

ళా 

వహమ ము, అల్లన, లాలి (కోసపముం 

ముక కిలిలా హు వం. చిజ్టుబుల్డు. 
శ తవ 

ల్ లక కల్కళ్లూన్ (జా) సర్వాధికారము 
ఈ€ల్హ నమన్తిమ్ము సంక్షగాషమ్ము 

(యమక కలి లానా(హా) కొజకొజలాడుట్న 

చిస్తుయిస్టలా పటు, స. కోప 

పడుట, వవచ్చుట. 

(యక కుల్మా ఊ. పు మాంసపూన్తముం 

ఆి'లీకళలిమూత్ ;ఆ.,క్రీ ఆ) మాకు?! ఏవంంీర, 

గారైన కలంబ (హి) క లంబవెట్టుకలంబవేమ- 

ష్ 

టర కల్మలానా హి నిడ్ విజి లాడుట, 

తల్లడపడులబ. 
| వ్ కీ యాక్ క మ్యైలూ (హిత) కల్ల 

మొోముడి, చా స నాలూం 

గరాక్ కలిమ-కల్డు 1ఆ.ప్పు) క్యమ్ము మా టీ 

పళాకు,వ వవమ్యుభాప.ఇముకాపావాగము. 
] న. 

జ్ర వ 

కుల్చా హా) చలుప్తుట, నొ మృ, 
ర ఖః 

సేత కులండజ్ : హిిగాడీవ కాళ్ల! ఉజము) 
ళి 

“వలీ. డ్స్ 

మనీ కులంజక్ పొ! దుుపశాపుము, 
క్ష ద 

శ నీత కలం డా (ఇంపు) వమ్ము చట్, 
లీ "జై. క్ న 

రె త 

వమవరము, -నసకము-లపటి కళ మనల కిం 
నభా: కా స్తీ 

ట్య ఇక్ క్ వు వక "యం 

యప్ క క్ హీలళ్ళం కళ కము, బొచ్తము, 

చపవావమ్ము నింప కలబుక్తు, కచ్చ 

హా టా! 

అకట కల ంగ్. (హోకు) ఇద్దకొాంా, వొం 

కా వాజు, ఇెదజాత కోకి 
రింి €ళూ న! 

స్య కళ్ళీ ,హాన్ర్రీ) పిచుయా కొం 
ళ్ శ 

వ పలరా కూ] చక్రాసున జై మై ను వబ్రహ్మె 

యం డా ల! 

(| హ్ న. నమ”, అలన్? 
వ టి న్ ఠా వ న గ 

= ల్ 

ఒప =వకత్క నల్టమూచిగా ను, 

త అల్వార్ (పాప చాయ టమ త్నె 

శే మంచానికి వల " అల గారో ల వ్ర 

| కక వలు ము లీ వరంత్ర)ముకతి గ 

వే 6 
చ ణ్ 

ఇ వో | 

“వయివచుకు, దచ్చాంననముఇ2యించు! న్ 



య త్ ర్ర్2 (కోన్ 

యర , 2 కలావంత్ (హి.పు) పాటకుడ్డు 

"గాయకుడు కలావంకూడు, (దారము, 

క్ర 14 కలావ (పా.ఫు) దారపుకండె వన్నె 

$ [5 కులాహ్ూ (పా,ఫు) కుళ్లాయి తోపి, 

కిరీటము పశ్షైము- 

5.1 కం (హి. తీ) ముంజేయి,మణి 

కట్టాం రం (61 ఆస్ -ఉతార్నా 
_కర్నా (హి) మణికట్టుపట్టు ఓ, (త్రనమణి 

కట్టు విడిపింయకొని ఎదటివాని మనికట్టు 

పట్టుకొను జట్టిపట్టుపట్టుట, * 

అంగ్ కల్చ్ (అ. ఫు) భునకమ్సు కుక్క. 
ఉల్ కలబ్ (ఇం.ఫు) సమాజము, సంఘము. 

(46 క8ల్లిల్ (హిస్ర్రీ) లుకలుక్క పురు 
గులు పాంకులాడుట్ట 

సందడి, 

గార కిల్చిలానా (హ్ పురుగులు పా9ిక్ర 

లాడుట్ట పిల్లలుసందడిచేయుట, 

స్వ 1 కుల్తుజానా (హీ) ఆబ్తాడుట, ఊసు 

లాడుట, గులపుట్టుట, దురద పుట్టుట: 

తల్ప్దడపడుట, పరితవించుట్క సజిగిజి లాడు 

తక్కు విలవిలలాడుట, ఇ్యాకులపడుట్య రంక 

లుకలాడుట్క పా9క్రలాకుట, కడుఫులో 

గుడగుడలా కుట్టు పిల్లలకుగిలిగింత చేయుట. 

ఆయి శ్వర కుల్చులావాట్ (హి. శ్రీ) అల్లా 
ట, ఊసులాక్కు లుకలుక్క పా9క్రులాట, 

గర్ కుల్చ (పా. య. గుడిస్తె వీద 
గుడిసె. 1265 -మొ,అవా 
వాం (పా) న ఎవైైనచచ్చిన 

యిల్లు, నూతక ఫ్రయిలబ్దు. 

న్ కల్చ్ (సం.పుకల్చమ్కు[ బవ్మాకల్పమ్సు 

సంకల్పము, ఒక -ేదొంగము, 

వ్యాక రణము, 

జాస్ కళ్చ్ (హి 

పనిపిలబు, పిలల 
రంగి లగి 

కల్పన్న 

శ్రీ) వెండుంకలకలపము, 

నరిసిన వెం్య్యడుకలకు వేయు నలుపువన్నె, 

ఇూకలివాడు బట్టలకు వేయు గంజ్ళి గంజి 

బిబ్టు, దోపుమ్తు మరక, మవ్పే 

6ట్య. కల్పానా (హి) బాధించుట్ట దుఃఖ 

గ. పెట్టుట, వ్యాకుల నె పెట్టుము 

బట్లలకుగం జి పెట్టుట ర్ 
(సర కలపహ్న్నా (హీ) దుఃఖపడుట్క వ్యసన 

పడుట, ింతిల్లుట్ట పరితపించుట్స తల్లడ 

పడుట, వ్యాకులపడుట, శపించుట, పళ్చా 

త. 

వళ. గంప గుల్ల, శ 

ఖత. కల్టగ్. (హి.పు) కలియుగము, 
వగ కబ్బ (ఊ.పు) నోధుముబూళశి వొ 

బిళ్ల,గు డొారముయొక్క_ ని(టాటిిపె దూర్చి 

యుండు గుం(డ్రని కొయ్యబిళ్ల. 

అభన్లాన్ కులచ్భన్. (హింపు) దుర్గక్షుణము 

దుర్దుణము. 

ఖర్ కల్ప (పాక్ర్ర్ ్రైకకణుప 
గుంపు, కణపు. 

"ల్రీక్ష 

ఛ్ కల్లక్ (హి. త్రీ)ఊపహర మేతను, ఉప్పు 

మంటినేల చాటినేల, వ్డు, నిస్సారము. 

(లు ్  -లగ్న్వా (హి) ఉప్పరియుట, 

ఉప్ప్వుమన్ను గానగుట. 

రం కిం ౮ ఛ్ కలన్ (హె. త్రై) న య్యాళి, డీసడము 

పుట్టించునాడుదిః 

య్ కిల్జ్ (పా) నరమామిడిచోస్ట్ర:.. మెద 

చెట్టు చెక్క_* 

ట్ర్ కలస్ (హీ పు) కలళమ్ము శిఖరము, 

గ్రీన్ కిల్స్ (అ) సున్నము. _ (కూచిబిందె. 

(క కల్ఫ్సా (హి.ఫు) వితృళి శేక రాగిబిందె, 

చింబె. 

ఆ) కలశ్ళిచిన్నక లళము, 



య్ 

కున, ఊపాంయ్ -జమజ (౩) క 

మెంక్యము, సరటు మెొొంక్తము. 

యల్ కల్ (హింప). కులమ్ము వంశము, జాత్రి 

నము, మ. ట్ -వంతా [హ్రా కలవ 

తుడు, కలీనుడు, మోూంస్యడు- 

జ కల్లా (హించ్త) పుకిలింకళండూపుము, 
నొరుకడుసుకానుటు సాంతుకకుసకొనుట, 
జ త్రి శక కలా (సద నం)! కళ్ళ +, కల వందకి చ్ధ 

వానే ల 

గము, టి కక్ టక్కూ వ 

ఉత 
"ఖ్మ 

టల స టై 

( 
[6 

లీ! (్రే ర్ 
గ్ర లీ 

స్య నో 
చణ 

ఖ నః రే ( (ో గ ల 
స 

1 రా9 
న( జ్జ 

శ్ 
నే 

డాంప్టు) * "లను, వెంక చవుడు 

తట్ప గొంతు, బ్బిరశామాట్లా కుట. పవ 

బి కహా (క) మ. ఎచురు 

మడెం ్స ( ఎన్ వజాజ్ (ఇ) జ 

కాడ్డు, వవమదోత్సు. తిట్టుబోతు, జెడ 

బౌండ్ 

ప్హాచే ఖర కిలాజ్(అ. ప్పుకుక్కలు న| 'ఏవట్లాణీర). 

ఆ శర కల్దాబ్ (ఆపు) క క్్లలవా డు, 

కుకషల కాపరి. 

ఫటట ట్లు 1 కలాబత్తూ-ఆలాబత్తూం 
(తుప్పు బంగారు లేక వెడి పొడుల 

దౌారము్క సరిధవోశు. 

అాశానే 

చాక జ శ్ 5 
వస్న అ టన 

జు ఖర ౩ నంటు (మొక! కంలంక ఎ జె. మదత, త్రి 

మసాల పు 
న! ళా 

ల క్ తను వో ఫ్రే “ క్ర కలాప ఇంన్రీ' క లమ్ముపజాత్రి 

క్ లో ట్లో | ట్ర ల స. (గ్గే స్ 
వాడు, స్ట్ నట్టే బాన కామద నా 

సలాము, కల ంాడిం 

త్ర” “లో ౪ 
గౌండ్లదిం గాండ్ల చయాడుడ, 

న! పలావ్ (ఆ. ష్త్ర వ వనమ్ముపలుక్కు మా 1, 
ప్రసవము, భావణము,.. సంకాపణం 

వాక్యము, సద్యుము, సడ్డమ్ము కలన స్రెం 

మ్యు కృతి, కావ్యమ్పు ఆడేపము, వాద 

మ్సు కహాముం (జ) *దృన్నమ్ము కక్మిముం 

మ్యాన్లైశ 10 1 (ల -ఉట్ల-మజీద్ (అ) 
కురాను గ్రంధము. జ 4 మ -శామ్ 

(ఆ)సమాపకవాక్యాము, సంకాశ వాక్యము 

మ రస్న(షా) 
మాట్లాడు: వాడిఐ మైకం (ట్రానీ 

ర్య 

ఆసా 

సంవెౌపషించుకు, 

శ్ స గ్ర 
_నాకిన్ (ఆఅ) అసమాప పక వాక్యము న్య్యూన 

వాక్యము* 

కా ఇర 

మ. రీ 
ల్ కలాయపా,) ెష్డ నొప్పు పొడు 

విశాలమెన ఎన, 
య్ శ 

౮ [కిలా నా(హి)జేబటతో వేయు బ్యచెకన ఓఏ. 
౮ 1కలానా (పూ) కాల్చుట్టు "పేయింయేట 

ప్పి 

(దూకు, 
గో 2గాం- వ్ న్స్ య్ శ్రమే కల వచ్. (ఊఉ త్రై) గంక్కు చాటు 

కలుభ్తుక, 



౮ య ర5్50 య్ 
వాడ్డు దుర్మాస్ట్రడు, సాపిష్పై వాను. నే 

్స టిట్ -ఖసూట్ (ఉ)దోప కు-గాడు, 

కొల్లగాడు మూడు టపా ల్ో 

౮ యష్ కళనానా (4) పీనుగునుకడిగి మైన 

బస్టేచుట్టుట; వ్రు 

న 1 కక్నీ (అంధశ్ర్రీ 
-ఏరిక జేసీ క. వేసికొను బ ట్ట శీకు, 

పీనుగు మెడకుకట్టు గుడ్డ, పుట్టిన ౪ శిళువు 

-సుడలో ద్ర్చె యువ్మంతురగుటకు మహ 

మ్యాదీయులు “వేయు బశ. 
లు 

భష కుఫ్లూ (అపు) సమానము, సజొత్రీయము, 

ఒకేకులమునలద్ది కులస్థుడ్కు బాంధవ్యము, 

కులమ్ము వంశీము, సమాజము, 

య్ కఫ (అ,పు) గసగ పొల(నల్లనుందు) రస 
ములో ముంచిన గుడ్డ, దొంగ సల్లమందు 
రి వ్యాసారమ., 

అనస్ కఫిల్ (అపు) పితిభువు, ఫపూటపడిన 

వాడు బాధ్యుడు, పూటకాపు, వ్రూంచి 

భారున్సు ఒప్పుకొనిన వాడు ఉఆత్పరనాది, 

బంధనము తాకట్టు, కుదువ ఫూట, 

ట్ర న! -పకో నా(ఊ) ప్రూటపడుటు, 
అప్పగించుకొనుట్ర ఒపస్వుకొనుట 

(కక్కా (హాఫపుపాకు ఈ; ఫ తెల్బనిది. 

దూసరవన్నె" లది కాగుణితము ,హొల్టులు. 

చో గోల్ కరాలీ (హిం త్రై) 'పేంక నడ్ద, 

పంకబిళ్ల, 

13 క్ న్న కుక్రోండజా[హి, శ్ర) అడవిముల్లంగి 
సజ కుక్కుడ్ (హింవు) కక్కుటము, కోడి, 
సహ కళక్కడ్. (హి. ప్రుపదునువేసినపాగాకు. 

కొకొ? రోకో, కోడికూర 

ఆసన కక్టీ (హి. శ్ర్రీ్ర్రచారఫుకండెబుడత, 
కండె మక్కజొన్న కంకి, కోడె పెట్ట) 

ప ప నడుమ 

క! కం ఠభూ 

జిళ్లదుకాయ. సిపి సయ -హాేనా 
(ప్ర విక్కుట, 'సన్నగిలుట. 

(నా కక్టీ(హి. త్రై న్ మి) దోసకాయ, నే 

వపా గ్ర _కాచోర్ (ఫా) చిల్లరదొంగ. 

శ్చ (ప కక్యానా (హి అరషముట, కోతి 

అగుట, 

(హీ. శ్రీ) అంచ, ఓరకత్తి 

-మొ॥ నెని వొయి లేక అంచు, ధాగ,నోడ 

-మెొ[వాని శర్చగార్వమెన అంచు, బోదె; 

బొద్దు. 

ట్ర కల్ (హీ) నల్లని(వృత్తియందు).4ఎ 5 
_-దువ (ఉఊ) నల్లతోక పావరము, ఒక 

(౧ (-సరా (హి) నల్లతల లేక 

జుట్లుగల పతీ., నలతలవాడు, మానవుడు 
లన మే 

[(స్రస (ఉత్వ -ముహా-ముంహా (హి) 

నల్ల వెొం,మ్ము దె"రా గ్యుడు, 

యకల్ (హి. శ్రీ) యంతిము, జంకెంము, 
క్లర్ప తు పాకిగజ్ఞము, బెట్టు, బిన,నడియ , 

పతీ, ! 

కిటుకు, వోసము్కుు భలమ్ము టక్కు, భాగ 

మ్ఫు అవయవము, (ద్క లలా చే 

కల్ పాలనా (హి కీలబతొలగుట్ట విసలు 

తప్వుట్స ఆస్వస్థతకలుగుట, అస్వన్థత,అస 

వ్యాను కలత, ఆ 1౮ లీ -గార్ (ఊఉ) 

యంత్ర) మునకేయబడిన నాణ్యము, బండీ 

రుపాయ్య ఇంగ్ల షురూప్వము. 
ై ద్ నే కల్ (హి. విశాంత్సి సౌఖ్యమ్సు 

హోయి, "నెమ్మత్కి నిమ్మళన్సురీత్రి, విధగు, 

లీక కల్(హి. శ్రీ) నిన్న లేవు: స్వల్ప కాలము, 
కొద్ది కాలము, యిట ్రల్ -క్ భాన్ట్ 

"మొన్న వెంన్నుటిమాటు, క్ ద్ద్కాలము కి9ం 

దటిమూ£, 

(కల్ (హి,ఫు) కలి, కలియుగము. 
౧ కుల్ల్ (అ) అంతయ్యు, అన్ని సాంతము, 

ఆందరు, "మొత్తము, సంవూస్తను; ఈశ్వ 
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ఆళ్ళ 
లో ఎమ్ముటు 

ఖా 
ఉ 
ల్ ట్ 

బోల్చా (ఊఉ) ఒక 

ల. | 
క్ ్తధ॥ 

(్ర దువు. ని 

చల్ 

నీ మ్ 
బ్లు ఆర వూ 

బ్రాను శ్రైచని ఇ 



టి ర5కరి 
జ? 

య్ 

వ్యాఖ్యానము, (పత్యతుము, సామాశ్రైారము, కీ మ్ కళ్నీదగ్నీ (పా. క్రీ) అకష్టణము, 

దివ్యవాణి, దివ్యశక్తి, దివ్యజ్ఞానము, వ్ 

దత్తజ్ఞానము, మహాత్మ సము, అమమ 

యి (0 1 -ఒకరెమాత్ (అ) దివ్య 

మహాత్మ స్ర్ముల్కు మహాత్మ స్రములు. 

జమ్ కమ్క్సీ (అ) ఈశ్వరదత్తము, ఆనిహ్యృు 

తము; ప్రకటితము, దివ్యము. 

అకట కుమ్మ్_ ( పా.పు) భవనము పార్మ్యము, 

నగరు వొప ఏకి ట్రడము, మిద్రెటిల్టు, 

యకజటిక కవక్ క కాజు, కర గీత, 

లమ కప్కాల్(పా.పుమాడ్చు) య 
టం కిష్మివ్ (పా. క్రీ) దాత్షవరుగు, 

ఎండు దొక్ష్య 'జాకపండ్ద్యు (ఆల్పవీజము, 
య. 

ంపంమి కి స్మిషీ. (పా) డాంక్షనరుగుసం[, 

ల వర్ణ్యముగల, 

ఎరుఫుక లిసిన పచ్చేవక్మముగల 

పుటి ఆం కిష్మిపీ.దిన్ (ఊఉ. న క్సుపు ట్టి 

మ. క్రీస్తు జయంతి, కిసుమిస ను. 

(యయంట్ కమ్మకవ్(పా.త్ర్రై) మోకు నే 

కింండ 'సమాసపదములు, 

. పేయ్ కవ్ములా (హీ) ఒద్టిళూను. 

భంయ్ క షేర్ (హి,ప్రుకాన్మీరము( బేళము). 

ఆ చాయ్ కష్మీరీ (హి) కాళ్మరజేశపు, (ఫు) 
కాక్ష్మీర దెశస్థుడ్రు నటకుడు;, నాట్య ము 

యు చ్చని తి 

కేయు పిల్ల గాడు, య య. 

వ్ క్రస్తుంబి, ఇత్తి మిర్కి ధనియాలు, 

చ అమ్ కుషూట్ (పా, శ్రీ) ల. 

విప్పుటు లాభమ్య్ముజయము; న 
వారపనమ్ము 

ఎధామ్ కివ్వర్ (పా. క్ర్ర్రీచేశరు ,భూఖండము, 
(కపూర్ ) కంధకచోదముం 

(పా.స్టు 

మట, 

వ్యాపించుట శ 

గుంజుడు, 'సంకో-మ్ము ఆసమాధానమ్ము 

స్పర్ధ. 
క టక కపీద(పాఆకర్షి తయమైన్నలాగ బడిన, 

సాగిన సంకుచితమైన బిగిసిన నిడు-వైన, 

పొడునైన్న అగుభూతమెైన, 'సహించిన్న 

రోసీన, అసమాధానపడినృవి ముఖ మెన-చిం 

తనొ ౦దిన,కోపసడిన తీసిన, కుట్టిళ సరిగ 

కుట్టుకుట్రిన, ' కుట్టుపనిజేసిన. (పు)సరినపరి, 
కుట్టుపని. ర్ ఆ దు క ద్యామ్ - 

ఖాతిర్ పళో నా( సా) అసమాధానపడుట, 

వింతిలుట, మనసునొచ్చుట. 

ఆలా కజఒబ్ (ఆ.ఫు) కాలి వీలమ౦డ; 

" పా బిక్షృుషఘునము; పొడుగు వెడలుపు ఎత్తు 

"లేక లోతు సమానముగల ఆకారము, 

అయం కఒబతైన్ (అపు) దేవాలయ 

ద్వయముు మక్కాలోనియు జరు'ససలీము 

లోని చేశాలయకముల్వు పాచికలు (౩0డు,), 

అటల్ కఒబ (అవు) నలుషేదర మైనకట్టడను, 

మక్కాలోని మందిరము (మహమ్మవేయ 

చాన ము)- 

యఖ కఫ్ (అ,పు)అరబేయి్యిఅర కాలు చేయ్యి, 

కే పిడికిలి చొక్కాయి 

కు ముంేతిక ప్పులు, 

యమ కక్ (పా,ఫ్ర) కఫమ్మునురుగు,ఫేనము, 

ఉమ్మి,క్ల్:అశ్వశిముకుడు చేయి! న, 

వాసము, 
తాట 

ర. య - యి అక్ట్నూస్ 

మల్న్నా (ఊఉ) శేతులుపిసుకుకొనుట్కచింత 

_పడుట్క పళశ్చాత్తాపపడుట. (ట్ -ఎ, 

పా (పా) అరకాలు. కోటి ల్ - 

పాయీా(పా) ఆకుముచ్చెలు,ఆకు చెష ప్వూల్యొ 

పలవేనిపొదరత్షలు, బటిట అమ ఎ 
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వము చ | పెచపణ ము, 

శ 

ఠా 

ష్య 

శం, 

కపస్తుము 
6 

వెల్ల 



61 టి 
మాూమట, తుపాకి దట్టించట ధర 

-క-చచ్చించయట: వెల ఎక్కువ జేయుట 

తక్కువ గాతూయట, బిపర గాతనుట. 

ర్ క సానా (హి)ఇదిఓముక యొక్క 

పేం9రణాస్థకహు, బిగదీయించుట్క్ట గుంజి 

మా కట్ర్రంచుట, బిగుతు-గాచేయిం 

, కష్ట్రపెట్రించుట, ఒత్తించుట, పరీక్ష 

వ చుట గట్టబచేయింయట్కధర ఎక్టువ 

కేయించుట, తక్కువగా తూపించుట 

బాధ పెట్టించుట, చేయించుట, బిగ్టరగా 

అనుపించుట., 

(1 ఉయ్ కున్వానా(హీ) శాపమువెట్టించుట. 

యే య్ కసక్ (ఆ త్రీ) చూడు ము. 

వసా లంకెరము, ఆకారము, 
్ 
రూపము, _వెఖర్సి రీతి. 

ఆ కపోటీ (హి శ్రీ) ఓరణల్లు, గీటు 
సమ స. పరీక్షక కష్ట్యము(ప్రమా 

ఇము, 0 ణీతో న. 

(హి) ఒరసెట్టిమేచుట, పరీతమే-చుట. 

ఏటన్ కునూర్ (అ, శ్రీ) భాగములు, అంశ 
ములు ఖ౦0డములు్యు భిన్నాంకముల్వు 

(ప వ్పట) 
యన వ్రటు్ ళం (అ.పు,) తా 

ట్రప్ కనూం (6) మెల్లకండ్ల్డు తేక పీ 

కండ్ధ్యనల (గుజ్జము,). 

గా ఏవ ప్రబుత్ కఫౌందీ (హి, త) ఒకవిధమైన 

ఊర ౧*-య్య కసిందఇెట్టు- 

కదే నత (౪౪ చాన్కీక సోందీ(హి) 

కొాససమసష్టకము, నూతిక సిందు తగర చెట్టు, 

దుసులం, 
అటి 

వర్ లగ్గానా 

వెదికంగో ము 

౨ "నీ (పొంత) తొల్లిక్క చిన్నపార్య 
ఆకడుగులకొలత, 

జా కసే (పా) ఒకానొకడుు ఒక మనిప్పి 

ర్క6 ట్ర 
ఒకడు, ఎవరో ఒకరు. మీ ర్త ట్ - 
వాపుద్ (ఫూ) ఎవనేకాని, ఎవరోజఒకడు, 

ముల్ కిసే (హీ) ఎవరికి, ఎవరిని, 

కో కసీ (హి) వృడైన, ఎవడైన ఏమైన, 
ఒకానొక ఏదోఒక. యయ! రాఏక్ 

(హి ఏదోఒక, ఎవకోఒక్క ఏమోజఒక, 

ఒ కానొక, ల్] శదర్ (ఉఎంతై 

నన్వు ఏమాత)మొఐ,కొంచెము గా, కొద్దిగా, 

స్వల్చ్బముగా, కీ లేకా -కిసీ(పా 

ఎవరోఒక్కఒకానొక ,ఏదోఒక. జ ల్ 

_నే (హి) ఎవరోజఒకరు ఎవడో, ఒకడు, 

0టయుర్టయ ౮ (టయ కసియానా _ కసీయా 
జా నొ(ప్స్) -చిలుయూరక్రు, కిలుముపట్టుట, 

య. 

| నీరా (పా.ఫు) కంపేరవాడు. 
పథ 

న. సేరూ(హి.ఫు) ఒకవిధ_వైంన గడ్జిదుం 

పలు (ఇవికాల్చియువట్టివి మును తిందుర్సు, 

(0 య్యాయి కశేర్ వాట్టా[పి.పు) కంపంవీధి; 
కంపేగం" ళ్లు. (గంధకముల మిశ్రమము, 

(గ్రాస్ కసీస్ (హి.ఫు) అన్న భేది, లోహ 

టుమేలిత్ ౪కీళ్ట(అ) మాలిన్యముగలృమష్షుగల, 

చిక్కని, భారమైన) దుష్ట్రమెన దూసిత 

మెన, ని” గ్యెన, 

ీయిశ కసేళా (హీ) మలినము కలుషితము, 

| ఒజ',నైన, అరుచి లం 

ల్ కమ్ (పొ.ఫ్టు చంపుళాడు, ఛంపెడ్డు, 
నాశక మ్ముసహనమ్యుమారకమ్సు చంపునది, 

టన (సా.పు) ఆకస్షకము, లాగునద్ది 

నహించునది, ఈడు ఎ గు న్ ష్ 

సహనము న 

(నయంయి -మకవ్ (పా) ఇ గ్రాముసి 
గుంజులాట, పీకులాట్క, అసమాధానము; 

చింత, ఇర క ల ము, వెనకముందాట, 



త్శీ 
లా 

య్ఖు 

యం
) 

దం
 

6
 

ఈ 
ఈ 

య
 

ల 
౮ 

స్
 

ష
ష
 

ల
 

౫?
 

/
 

11
 

స
ే
 

/ 
సబ
 

(
0
 

॥
 

ర 
ఏ
 

(౬
 

ఖ్
 

శ 
త్
త 

న
 

మ 
ఛే

 
న్

 
ర్

 
న 

౫
 

గ
్

 

స
ా
 

స
 

న
 

[
1
4
1
 

త
్
త
ే
 

4
1
 

|
|
 

శ
 

+
 

శా
 

౪
)
 

శ
ద
 

[
్

 

శ
.
 

.
.
 

డ
్
డ
ి
 

జ
్

 

చ్
 

శ
్

 

క
ీ
 

స
 

ఖై
 

]
1
 

స
ా
 

ఖ
ే
 

.
 

[
౧
 

[
|
 

॥
ి
 

ఖ
్

 

స్
 

ల
శ
 

|
.
 

ఖ
ః
 

శ
 

స
 

న
్

 

గ 
(
్

 

ళ
్

 

ల
ే
 

ర
 

చ
ి
 

ట
ి
!
 

ల
 

గ
 

ర
 

స
 

. 
7
 

న
 

0
 

ల
ో
 

న
్
య
 

స
ీ
 

(
]
 

6
 

ష
్

 

ణ
ీ
 

(
4
1
 

గ
 

॥ 
ళ్
గు
ళీ
 

5
!
 

ఓ
 

న
.
 

జల
్ల
 

గ
.
 

|
 

(
|
;
 

ట
ట
 

న
్

 

ఖ
ై
 

/
.
 

ల
ీ
 

శ
 

1
1
)
 

ణ
ీ
 

గ
్

 

ఓ
 

న
బ
ీ
 

ట
్

ి
 

(
౫
 

స
ు
 

ఇ
గ
]
 

|
 

ట
్

 

య
!
 

క్
షే

 
గ
ే
 

మ
ో
 

ళ్
 

న్
 

గ
ళ
.
 

హ
న
 

ళ్
 

గ్
ా
 

గ
ా
 

[
2
 

న
 

(
|
 

[
౧
 

న్
 

€)
 

ల
ు
 

క 
(
ల
 

(
 

క
 

క
.
 

ళం
 

/ 
శ 

1
0
 

భూ
 

గ 
1 

ఫై
 

|
 

ళ
ల
 

1
 

సా
 

స 
స
 

య
 

ట్ర 
ఉల 

ఖు
..

. 
గ్

గ 
స
్

 

న 
న
 

స్
స 
స
 

( 
ప
ం
 

ల
 

న
ం
!
 

జ
 

న
ై
 

గ
ి
 

క
ర
 

ర
 

॥
 

ళ్
 

ం్
లి
 

(1
 

క
ి
 

|
 

స
 

స 
న
.
 

;
 

త
 

న
ు
 

ల
 

మ
 

సు
. 

ళ్
గే
 

.
/
 

|
 

గ
 

ల
 

య
.
 

ట
ి
 

చ
 

గ
 

న
ం
 

న
 

ల
 

1
;
 

గ
్
గ
 

వ
్

 

ఖ్
 

,
 

గ
 

క
ే
 

(
8
 

[
్

 

.
 

[
 

గ
!
 

ళ్
 

ః
1
గ
 

శ 
న
ో
 

మ
 

్ష 
శ 

జ
ఖ
ీ
 

|
 

క 
క
్
ష
 

శ్
 

| 
శ్

వ 
జ్
 

టం
. 

కల
ీ 

న
 

ట
ి
 

ట్
 

స
.
 

|
 

న
 

జ
 

,
ట
 

||
 

శ
్
ర
ే
 

స్
ట్

 
న
 

ఫ
ి
 

గ
ే
 

గ 
ణీ
 

[
0
9
 

ళ
ు
 

ల
 

ళ
ీ
 

బ
్
మ
 

ల
గ
ే
 

య
ో
 

క
 

శ
 

|
,
 

య
 

ల
ీ
 

జ)
 

స
!
 

ఖీ
 

స
్

 

1
4
]
 

| 
స
.
 

హ
వ
.
 

స
 

న
 

ణ్
రె
 

ర
.
 

శ
 

ణ
్

 

స
ర
!
 

గ
్

 

శ 
[
౯
1
 

ష
ే
 

గ్
య 

స
ీ
 

వి
 

అఅ
ఖ 

అ 
1౨

 
ఇల
 

ళం 
ఖం 

గ
.
 

ల 
జ 

క
 

కళ 
న్ 

| 
య
ు
 
'
గ
 

సె 
గి 

గే 
1 

స్ట 
సరీ పై 

ల
 

గ
ం
 

స 
జాచి 

ఖి 
| 

స
్
త
 

- 
1 

ఈ 
స 

(1 
44 

గ 
గ 

ఢి 
జ
ే
 

(౧ 
ఆ
 

ఫీ 
గే 

(4 
ఉ
ట
 

సి 
స
 

య 
గ
 

ళి 
ల 

ష
్

 

శ
ా
 

ఎ 
ర
ా
,
 

ఫన్ 
ల 
శ
 

గ్గ 
ప 

న
 
వ
 

ర
ీ
 

[
1
 

శ్ 
(
0
 

స
ి
 

ల
 

గ
ె
 సత్తు 

0
4
 

ఆ
 

సి 
+
 

గ
 

క
 
గ
 
గ
 
స
 
/
 జ 

(కే 
త
ి
 

ఖ
ే
 

) 
శ
ీ
 

జ
 

ల్) 
డ
్
డ
ి
 ణ
ే
 

|
 
ః
?
 

స
్

 
ళ
ా
 

స
 

న్ 
ప 

(౧ 
య
 

17 
లె 

శు 
న
 

్ 
(క 

ఇ 
గ
 
వ్ ల

ా
 

(] 
ళ్ళి 

లొ 
గ్ 

(స 
111 

వా 
గె 

లు 
ర్ట? 

ఓ
 
క 

|) 
|
 స్ గ్ 

ఫ్ 
జే 

మ
!
 

వం 
1 

ప
 

న 
శే 

(స 
స 

క్ 
1
1
 

క్డేలీ 
ళ్ ఇ 

॥లీ 
€
 

ణ
ి
.
 

న
్

 

ఫ
ి
 

క
!
 

స 
(
౬
 
క
!
 

స
”
 

(
'
 
జ
 

| 
జ్ 

అ
!
 

|
 

ర్రీపి |
 

[
|
 ఇఢ] 

ట్ట 
బ
ా
.
 

స్తే 
గ్ల 

- 
త 

(
గ
 

ల
 

ల
ే
 

[6 
స్తే 

ల 
4
 

న
 

గ
గ
 

గ 
ప
 

శో 
స
ం
)
 
1
 ఇటీ 

కేల 
న
ల
్
ల
ి
 గ
్
గ
 

ష
ే
 

|
 

[ట్ 
బ
్
య
 

ల
్

]
 
భ
ు
 
ర
 

గ
్

 ళ్

 ల
.
 

చ
ల
్
ల
ే
 
జ
)
 

“
(
₹
 

గ
్

 

శ
 

న
!
 

గ్, 
(
ల
ీ
 
ష
ే
 

గ
్

 

గ
్

 

4
8
 

ల్ 
గ
 

న
ో
 

$
ణ
ే
 

ర
్
మ
)
 

జ
్
య
 

ట్త్ర 
ళ్ 

శం 
శ
 

శ
 
ల
ె
 

శ 
జ
 

"ఇ 

ట
ి
 

ల 
|
 లీ 

[1 
(1 

జ
 
|
 

ఛే 
గ్రే 

(శే 
(గ 

క్ష 
ఛ
ి
 
ఖ్ 

గస 
గ్ 

త
్

 

| 
|” 

ప
 

ల
ె
 

ఖ
ే
 

[
గ
 

న్ శ 
ళ
్

 

[4 
శ
న
 

గ. 
ఖీ) 

న
ే
 

య
్
య
 
౮
]
 

క
 

(
5
 

జ్ 
మ
 

1
.
 
)
 

ట్ 
[
 
స
్
ట
 

వ
 

మ
ు
 

ఆ
జ
-
న
ీ
 
౫
 

లా 

వాజకవాతకల. లమైం్ 
ఫ్యా 

ము 

జోల 
సూ ప్రా సంయన వో 

టె 

ని 

అబు 

ళం 

శో 

వ! 

వై నమ్వు న్ా 

మ్ 

కన 

వ చిన్నఇల్లు, ఊ(గాణము, 

సా లా 
న్స 

౧) నమ్ము ఇటుక లేక 

స్ 

లే 

కా 

(౬ 

వ్ కాగా (య 
టో 

కొటారము్తు ధాన్యాదులు ఉంచు ఇ 

౨" క్ష కట 



-య్కెసల్ బస్త (ప్ఫా మూతసందు, దాటి 

ఆవలకు బోవుటకు దా8 ేని సందు లేక 

వ్ధ్ం ప] జ గర్ (సా వీధులు 

తిముగు నాడు తిరుగువాడు దిప్పెౌాయ. 
పాత కూచీ (హి) కూర్నియ అేక 

కరార్షై వరహాకట్ట. 
టు వు 

లలు 
రగ 

త్య కూంద్ (హి. క్రి) గంతు, దూక్కు దాటు, 
ఏ (జ్ర ఏట -ఘాంద్ (హి. ్ ర్రీ)గంతులు, 

ఆటఫఖు 

యట కో ద క్ష్ (పా.ఫప్రు బాలుడు, పిల్ల 

వొడ్సు పిల్లడు ప్ల్లనాయ. 

(నే ఎ తకోర్టర్ (పా,ఫు) తంవ్వువాడు, 
యబ త్ కౌదన్. (పా.పు) మెల్లగానడవెకు 

గుజ్తమ్సు మోతగజమ్వు మందబుగ్ని, కెలివి అ నే థి 
నూలినవాడ్డు 

0 చ్ కూదా (పి) దూకుట. చాటుట, 
గంతు వేయుట, ఎ'ససకులాకుట్ట (తుళ్లు! 1 

సంతోషించుటం 

లే ట్ చిన్ కోదూ-కోదూంపా, క్రీ) 
ఒక ముతకధాన్యము, కుం లంచ ట్ 

ఇ ర అ ఠి, వ్ వ 6 ఖై -దేకె పదా (హీ) కవుకు వెట్టి 
నేళృకొనుట, తేర గా “నేర్చుకొనుట, 
చా-గా నేర్వశపోవుట, హీనాహారరు" 
6 ల ఏ్ట్ట్ప త్య -దళూనా (హి) క ష్ 
"ెట్లు కం 

ళ్లు 

శ్ త్ క్రోన్. (హి. శ్రీ) అంచు, కమ్మి కడ, 
కస మొన్న అఆగ9మ్యు పీడకతునక్య గోటి 

మొదటిలో "వేచిన చిసకు. 

 అ్యొ శః ర్ వ్వ, శ వసర్ (ఉ యా ఎచ్చు తస్టం, త 
మొగ్ట్రలు, లోపములు కొంత లం, 

ఖ్ కోర్ (పా) అంధశ్సు గుండ్జి, 

లచే = ౧5 ౪ -బాతిన్-దల్ (పాబుస్టి 

పుడు త వాంంతతతనల ట్ టు 
వ్ “జన తెలివిలేని త ్ష వాన్నుడై | తెలివిలేని, యమము త 

స పొ అన (| | బబ్స్ (పా) దురదృష్టమెన చాట 
-దెహూ (పా) కు్గా9మ ము ప్లై కొంప 

యయ తో -వమక్. (పా) కృృతఘ్ను డు, 

"మేలుమరయేచాడు, 

యోనగింపచబడదని , ఉత్త, వట్టి, న్రామని: 

వన్నె వేయని, తడపని,"నేసినదినేసినట్టున్న , 

కొంత-గానేసీక, వేలువవేయన్సి గంజి 

బిల్టుగల్ల పేదువు కొన్ని విద్య లేని, అశిక్షీ 

తుడైన బుగ్ధిలేన్మి 'తెలివిము*లిన, అనుభ 
వముల్రేన్సి మూధఢుడైన, దరిదు?_డైన్క రిక 

కైన కలిపినోలుతనను లేన్సి-వొంగమోటము 
త్తం, నిగామీణ్యుడైన శుద్ధ మైన, బొత్తి గా 

ఫూర్తగా్శా సాంతముగా, మాత 0 ము? 
ఆ రి, భ్ లీ (1, ట్ పన్ (స్యా కొా9త్రదనము, 

అనుభవము లేమి. పట్లు ? శ ఖ్ _వీండా 

(హి పురము స్పర్శ లే యాడుది లేక 
ర్తి జ ఉన జ అర్య ్ ఇ అర (ఆ స్పగ శ్ఞలేని పురుషుడు, క న్య (బహ్మాచారి, 

(౮ ధ్ కోర్ సాన్. (హి. క్రై) బట్టలకు 
"వేయునంజ్పి ఇిసవు విలు. క్ 0 ఆ 

య కోర్నిమ్ (తు. శ్ర్రై) వాగుట, 

నమనమ్మ సమస్కా_రమ్ము వందనమ్ను. 

కోదీ (హొ) 2 యో! ర (హౌ) ఇది 1 ట్ యొక్క 

ఆంలింగ ము, యిటు! త్ర్వవో 

బప చి -ఆంఖ్ సే చేఖాన్న (హి కోగ 

చూపు మాము, తేర మే-చుట్ట న్ 
యిము గాను నిగ్గ గానుమేా చుపు, (౯ త్ 

యి -సునానా (షా) స్పష్టముగా 

(సాలెవాడు. 
ష్ /9 తై అ న | 

అను, త్రిటుట. 
ఉట 

లన స యోడాాటకోలేకీ జడ్. (ఊఉ) ముస్త 
కము తుంగమున్నె (శేరు), గ్ర 

9 



శీత 4 

బరీ వ్ 

ల్ య్య య! 

నో 

య 

జ 

సే 

2] 

షా 

న! 

శ్ళ్ 

క 

వ
.
 

న
.
 

ష
ం
 

1
.
 

స
 

1
1
 

గ 
ఆా 

స] 
ళా 

శ 

ట్ సబ్బు మ 

స 

న! 

శ 
ఓ 

లి
 

వ
ష
 

స్య 

్

 
|" 

(ల) 4
1
,
 

1
 

, $ 

వన్ 
శృ 

ల
 
]
 

ట
ం
 మ
.
 

గ్ 
ళ్ 

1 
7/1 

బ
ి
 
య
 ఖ 

13 ల 
01(1 

1
 

౫
 

[
ల
 
గ
 

య 
సు

 

తీయ హా 

1
 

[1 
స
్

 

ఖే
 

(
1
 

ళ
ీ
 

/
 

41 న్. జౌ 

([ ణ్ శ్ 
య (| ( ఇళ్లే 

శౌ 

షో 

శ్వ 

/1 

న్ 

య [1 

క్ 

- 

న్్, 

న... 

న. 

7 

గ 

న 

స్ 

[౧ 

(్ 

|) 

ళ్ 
] 
(| 

ల 

/ 

లా 

(1 

11166 

శ 

కీ 

లు 

(౧ 
[గ 

7) 
స్స 

1
 

|
 
1
బ
ీ
 

“
న
ో
 

స
్
ట
 
ఖ
ం
 
అ
ర
ల
 

సే ( 

16/) వౌ ॥ మ! 
స
 

స
్
ట
 

లీ
 

ట
్
ర
 

గ
 

"
అ
 

ఖ
్

 

స
 

న
ే
 

కి
 

ర స్ట, నీ శ్రీ 

శ) 
అజార్ 

ళన 

₹
 

గ
్
ర
 

[
|
 

ల్ని ళ
ీ
 
న
్

 

శ
 

స; 
గ్లే 

క్ 
స్తీ 

/ 
మ
 

[1 
లా
 

(
|
 

ం 

స్ట్
 

రొట్ట
 

లల
ి 
గ
ి
 

బ్
ర 

స
 

మా 

నా. 
| 46 ఖ్ మోల్ 

పే డా ీయ 
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లే 569 (అవ 
సము) దంపేబడిక, కొట్టబడిన, కష్ట్రమను |] 4-6 కొకిల్ -లా 
వ్ ప 

లో కూప (అ.పు) అర్లీ స శమంవలి యొక 

(గామమ్సు ఇక్కడి మ మిక్కిలీ 

న. 

తో కూ క్షీ (అ కూఘాగ్రామస్థు స్టుడు, (కూ 

రుడు, కృతఘ్ను డు. 

య కోక్ (హి.పు) కొక్కోకళాత్రును, 
కోకమ్యు ఒకపాంస (ఎబనిది). 

ఉలి 

య కూక్ (సా. శ్రీ దూర దూరముగా 
కుట్టుట, దూకుట్టు పొగ పెళ్టైటు. య 

(ఏ -జేనా (జ దూకుట్టు కుట్టుట్క 

పోగుపోయుటు. 

జ౯(హి శీ క జీన 
య్ కరావ్ (హా, యు కరాక్క 55, నహాత 

ఆరపు, ధ్వన్శి అల్లరి, గా ల, 

వ్ర 

కలకవన్యుు 

"కేకారన్సు -నెమలికూత; 'పక్సు; గడియా 

5ము వెం వానిబీళము, 

(6 కోకా (హి,పు) సిక్కు మతములోని 
ఉొక (కొత్త తెన పేరు; సన్న -ఏల్క -వెంుల 

చాదికొడుకు, న ఖ్ -బేలీ (హ్ 

క్రోక్రనద్రము, ఎజ్జుక లువ, 

టల కౌకజ్. (అపు) సక్ష్మత్రము. 

లట ఖ్ కౌకబ (అంప) నక్షత్రము గుంపు, 

మూక పరివారము; వెళవము పటాటో 

పమ్యు రాషే మెరవడి, శ్రాజుపరివారముత్రో 

గూడ బయలుబేరగా ముందరకొనిపోవ్ట 

మెరసెడు ఉక్కుగుండు, 

చో కూకర్ (హి. పు) కుర్కురము, కుక్ట, 

[యట బోట్ -బనేరా (హి స్వల్ప 

విశాంత్కి కొద్ది నిలకడ, మర్ష ర్ క్ 

-లేండ్ (హి) కక కృ_పీకులాకం. రు 

పడ గాం /క్సై స 
ముల కక్క నొడుగు 

(హా, (క్రైం 
కోకిల పక్షి, 

ట్ కూక్న్నా (హీ) దూకుట్టుకుట్టుఏ, 

పోగువోయుట 

త కరా (హ్హ్ కళాక వేయుట, ఆర 

మట, శేకవేయుట, జేకరింయట 

కూయయుట్సు కకూక పెట్టుట, చౌధచేతఆర 

కోక్తిల వెం నివి కూయుట) క్షేగడి యారము 

-వెు॥ వానిక్షి వీగనము యిచ్చుట లేక విస 

తిప్పుట, 

6 “పాం 4 ఎం యఖ కౌక్నార్ (ఎ వు, 

షింజీలు లేక కాయ. 
ఉ ట్ 5 ణా ప్రత లి (పాలసుపాటిక వా 
య కన్నీ (జంపు) ఒక నిర్జము,ధూమ) 

పరము, ఊూ వన్ని, 

భభ కోకో (హి. 

లను భయ స. 

నసనశసహోల 

శ్రీ) కాకి బూచి (పిల్ల 

య్ ప్ కోక (తు.పు) దాదికొడుకు లేక కూ 

తురు ఒకతల్లి పొలు తాగినవారు. 

౧శఖ కోఖ్ (హి. (శ్రీః) ఆదరము. కడుపు, 

గర్భము, 'చూూలు త జ ప్రక క్కాకడుపు, 

సంతానము. చేల “ట్ ఇ బంద్ (హ్) 

ష్ నా తంత తై మ నె (| క - లం, (ఊదా న్న్న 

క భకోకయీ (హి. శ్ర్ర్రీభూమ9వర్షము 
౮ ల కౌల్. (హింఫు) ఊవేబియ్యుము, 

బ్రీఫ్ కవల్ గ. 

లేం కాలా ( ఫు)కవల, ద్వారమ. యొక్క 

కుడి ఎనమ వ. పం) గా గోడ, 

వాకిటి "వెంత త్శనోడ, లవ ల|వా'క్రిటి మూల లేక 

కాగెలి, ఆలింగ నము) 

కిమలాఫలమ్సు తియ్య కిచ్చిలిపం 

లా కేల కూలా కూల్చా'హి.పు) పిరుదు, 

ఫు) స బళ ము, బుక్క? 

"మొక్త దూల్వు 



ప్ప్ట వ 1. 0 షం లే మనా? "నా 

(హ్రీ వ్జంలాడించుబ్క కుకుకుక 
ఉప క్ 

ఖేళ కోలా (హి.పు) వక్క, నోమాయువ్టు. 
తడ! కోలా ,హూ,క్రు) రాయు, 

| చ కోరీ హింపు) సౌచెవాడం, కలిందుడు, 
ఆలీ గీ హి. శ్రీంశాసిలి, ఆలివ.కము. 

(+ త కోదుల్ (హి) కోదమలమైను మమ 
ఎనో శ దులా క 

"మెన, 
రుూవా 

| ట్ కౌన్ (ఆపు) ఆకుట్క కలుగుట్ట సృష్టి, 

(ప్రపంచమ్ము భూకము. ఏ కుక్ ఎట 
వఫ్ సాద్ (ఆ) స్పప్పైలయములు, స్పష్టిల 

యములుకల, నళ్వరయన, నేన 
ఠీ కుజ యా 

మం 

క్ , త-వవ (ఆ)|[పపందము 

'సంసాళకము 
వా త్ల ఇడ జ జు లీ లీ కాన్ (పాతు ఆసనమ్ము జము. 

సా 7 త్ ఖర్. ( సాక్సుంకుడ్సు "మొక్హు; 

౮వ కోన్ ,హ,పు) కోణము మూలం 

ల్ న్ (హి ఎవడు, ఎవరు,ప్,. 

వ శవ న రల అంక 

తా క క వక | చ | కళా 

పుడక జెముడు. 

(పైతంయప కూంత్నా-కూ “వైన (హా) 

బలవంతముగా ఆపాన వాయువు పిడు 

మట్ట బలవంతముగా ముక్కుట. 

ద్రవాల (ఆ. శ్రశ్రైందమ్ముకాయ మీ భ్ 

యోఖీ దకపయ్ర్ర్ పం్ర (ది జ్ర 

| ప్ర వా 

గ 

బ్ దా! నో! టూ అలీ బ్య 
వన మా మైలు బీనా చై. న్యా కా హతే ప పి! ల 

నా. ళా 

సఖ వో - జ్, జ్ "| సం టా యాస (పట్ కోంయా (హీంప! వపడు *ెయే 
త్యం అనో జ అ క్రి 

౯ 

ఖ్ అననే తానా 

మెణటుపు, కటు ర స అమ 

చాచా వో పాళము, ఇెడ్ల్షచట్ లేక మూకుడు 3 
గి. లి యయొబాా 

దహ కంటకమ్యుమజతొటి,కంపటితొటైె, 
ణే కయ | ఎ 

టు త కోంతా (హె! 
"కౌ నస 

(మయొప్కా ఆపు), 

ల ట్ ల త్ లాం కూ౯౬ (హి, కుక కకూన 

ల్ ఫోన (హీ) మాకు ట్ర అనుపదము, 

గతో ల్ -ఇచోన (హీ సందుొం 

ములు, 

లహ కానెన్ (అ) ఉళకయ బోకములు 

ఇహాపళలోేకములు ఇహాపవములా, 
న ఇ జ్ఞ అ 

క్ కోమా జా ప్ప) పపషతము, కొండా. 
రా 



ల్ 
య బ్యాన యో థ్ వ య, ఆతి 

టో _ఆతిక్ఫిసాం (సా) ర్ పర్వ 

తమ్ము జ్వాలామ. ఖి. ౮ ఏ (గ గ. స్ 

తు (పూ స... ఒక పర్వతము 

రం చన నట్ -ఎి-పెకర్ (పా 

పర్వతమువంటి, ఆ తిబలాఢ్య మైన. న కత 
-కన్' (పొ షీరీనుయొక్క. పియ్యుడైన 

ఫహ్హైదుయొక్కృడొప పనామము, | ర్ 

-ఎవి నూర్ (పా) పిపందమందలి న 

వజ) ములక ౦య్ ద్దదియై పస్తు ను 

హింద్రూటేశ చకంనర్సి మెడలోనుండు 

వడి)ముపేరు (ఇది పాిందూ దేశమున పుట్టి 

నడు, 

6 6 ఎ కోవాన్ (పా.పు) కకదముఒంకొ 
లేక ఏళ్చుయమొక్కమూపుకము. 

ఫ్ కోపహార్ (హి. శ్రీ) గూడ మంఘే: 

పఫాగమంచు. 

( టట కోహ్స్చార్ (పా_ప్పు పన్వతపంక్షి; 

కొండభూమిి కెలటేళము, 

౮ రువ కోహిస్తాన్ (పాపు) కొండ 

భూమి పర్వతప 9 డేళము, పర్వత పారం 

త్రము, 

తో యుద్ త కోహిస్తాని (పాఫ్ఫ)ు కొండ 

దేభప్రవాడు, పర్వత మయమైన, కొండ 

'చళపు. 

ఆల్ వూహీ (హి. శ్రీ) సాళువ, డేగ. 
ఆటో కోహీ (పొపర్వతిపు, పర్వత 
మయము. 

ట్ల కోయా (హి.పు) కంట్యిసడ్డు, కంటి 
కొలికి పిసీనికా-న్చు పట్టుప్టుమగుకోళము, 

జో కోయీ (హొ) వీ, ఏదైన, ఏ మైన, 

ఎవడేన ఎవత్తెవ ఏదోఒక, ఒకానొక, 

వము 

ఒక 

5/1 

బాాుతాలలతభుకాట్యు 

(బ్ర 
ఎవడోజఒకడు మై ఆధి ఏమో, ఎవరో ఒకరు, 

ఏమో ఏదో, ఎవడో, ఎవరో, ఒళ్లు 
ఒకడు, ఇంచుమించుగా, దాడాప్టుగ్శా 

ఊఆరమర గ్మా రమారమి, క్, కొంచమ్ము 

కొన్ని శ ఎ కేట్ _వవమ్? (హా స్వల్ప 

ము, నీఫఘుము, క్ 

మ రియో టే 
టా [కే లు 

శో - * -సా-సీ(హీ్) ఒకానొక, ఏదో 

, ఏదైన, ఎవరైన, ఏమెన్న ఎవరో 

చ స కోయి (1 ) 
కొందరు రా ఎవైన, క ఫ్ 

కోఫీ లీ -నకోయీ (హ్) ఒకానొక 

ఏదోఒక ఎవరోజఒకర్తు ఏదైనన్ము ఎవై 

నను బడి కీ సహో (హి). ఎవశే 

కాని, ఎవవైనాసక్సే ఏబేకాన్సి ఏదైనను 

సా ఎలి కా ద (హి) ఎవర_క్హ్రడ 

('సేవకుడెవనైన ఉన్నా డా). 

ఎతు [మీర౬ ల కోయేకా నషెస్త (జా) 
సీ మపిండిళ+డ్డలు, ఆగిమూటు పిండిగడ్డలం- 

ల్ కోయల్ (హీషక్ర్రీీకోకిలపడీ. 
స్వే - పాన కోయ్లా- కోయీలా(హి.పు) 

జకళు 

ఆం-గార ము బొగ్దం 

లో కోయ (పొా.ళ్పు) పిసినికాయ, పట్టు 

పుళగుంటడెడి్ కాయ. 

ల ౩ (పా) ఎవరు, ఏమ్మిఏద్సి ఎందుకన గా, 

ఏలనగ్యా కొరకు శై లేక, కాక్క ఇం 

తలా ఆప్పుడే కేటాలున, అకస్శాత్తు గా; 

అని, కద, కచా 

(ర కహా (హి.ఫు) అనినది; చెప్పినది, వద 

సనమ, మాట; పలుకు వాక్యన్ను వ్] 

కాా- ఆటు -సునా-నీ (హి). అనినది 

వినినద్హి అనినవి వినినవి, చెప్పుడుమవూటలు, 

ఇాడ్సి కొంచెము, మంచి వెడ్డల్కు సంభా 

పకృము, 
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క్ 

6(భ్ర ఖానా (హి) భుజించుట, తినుట, 
(మింగుట్ట తినివేయుట, *నుభ వించఘుట, 

ది న్ సవాంయట, అపవారించెట్ట పట్టుట లం 

చముతినుట్ససాణ ముతినుట , బాధించుకు, 

పీడింపుట్ట విసికింయుట్క (వయపరమేట, 

“కాజేయుట్క ేకుండ జేయుట్క నాశము 
జేయుట కొరకుట్ట కాటు వేయుట 

-గాయముకేయుటు, పడుట్క పూందుట- 

న జాంక్ (హి, శ్రీం) బడ్జ యః చెక్క, 

య (బ్ర ఖూ6చా (హి.ఫ ప్ర “6ప, బుస్ట్రః 

కోళ్ళ సుమూయుగంప, పంజేకము, గూడు. 

క (ఖ్రఖాండ్ (హి, 

1 (ట్రఖాండా (హీ. క్ర్రీీ పట్టాక త్తి 
ఇండువాయిలకత్తి, (ము (| క (ఖ్ ఖా 

బజ్వా (హి) ఖడ్దవాదమగుట్క యుద్ధమగుట 
4 1 వ వ. 
సం [జ్ర బాంస్నా (హి వద్దు చ 

యా (భ్ర బాంసీ (హి. స్త్రీ) దస, కాసముం 
క థి కీ న్ లి స! ౯. 

యకం (ట్ర ఖాంగ్ (హొంపు) ఎనుగుదంతము, 

పందికోర; ఖడ్డమ్బనమ కొమ్ము 

ఏ (టీ ఖావ్ (హి) తిండిపోతు. 17 (ఆ 
-ఉ "డాన్ (హి) దూబరతిండి* 

ఆది [౮ కవోవళ్. (పాంత్ర్రీ) సామితె, 

లోకో కి, వచనము, వాక్యము* 

తాళ ఖొయీఫహి, క్త తైల) ఖాతము, ఆడ్త 

తాల - ఉథ ఖబ్బా -బ్బీ (హి) చాపలి 
ఎడమ పుజ్జ ఎడమచేయివాడుకగల్న 

| య్యల్రఖుచ్నా (పా) గ్రుచ్చుకొనుట, 
(గుచ్చుడుపడుట, దూరుట్క, నాటుట, 

యుండుట, మనస్సు గ్ 

నాటుట్న మనసునపట్టు 

శ్ర భల ఖవాచ్ (హి) వెదురుపేక్సు 
"వదురుపుల్ల లేకపుడుకు మిగులబక్క 

నిమనిపి.. 

శ్ర) కండ చెక్కెర 

పటుట, క కంటికింపై 
లట 

8 య 

టం స్ టి (్ ఖపానా-బేనా (హీ) 

వినియోగ పెట్టుట, “ిలవుచేయుట, (వయ 

పరయేట, వ్యయ పెట్టుట ఉపమయోగపర 

మట్ట కాజేయుట్క పోగొబ్టుట, నష్టము 

జేయుట్ట ఇముక్పుట్ట పట్టింయేట, 

చొనుపుట, నింపుట్ట ఇనికింయుట, చితక 

వాడు యట్కు నలగకొట్టుట. 

యు్యట్ర ఖపక్ (హి. శ్రీ) వయమ్ము'సెలవు, 
పికయమ్ము అమ్మకమ్ము వినియోగము; 

పట్టుట ఇమిడిక్క ఎడమ్ము స్థలము) 

ఇముడుట': 

ఎ౨పాఫల్ ఖపన్పీ త డ్ ఫల 
వస్ ఖప్పీ(హీ. క్రీ నం) కానిలి,ఆలింగనము,. 

ఖప్పగ్. (హి.ఫు) కపాలమ్ము ప్యజ్ట, 
జోగి వాండ్ల సారకాయ చిప్ప శేక బుజ్జ; 

బలిరక్తృముపోయు ప ఖైము, 

! ధల ఖపా (హి.ప్ర) పెంకు వెడుపాటి 

ములికిగలబాణము, పొలుసు: పె౦ చు, 

మూకుడు, పెంకాసు, తునక, ముక్క 

క. పొట్టు, తాట్స చచెక్కూ, తోలు 

పట్ట నోధుమలకు పట్టాప్టురుగు, 

లీ ఫట్ ఖేల్ (హి. శ్రీం) పెంకుటికప్పు, 
"వంకుటిల్టు. 

వ! ఖప్పాా (హ్) వయపడుట్క (వయమ 

గుట్ట సెలవగసట్ట అముపోవ్రుట్స పట్టుట 

ఇముడుట్క చొరుట, ఎండి 

వోవుట్క అమ్ముదడువోవుట్టవికయపనుట, 

వినియోగ పడుట్స కృశంయ్ట, . త్షయిం 

య్ట్మ నాళిలుట్స వచ్చుట. 

(1థ్ర ఖత్తా (హిపు) ధాన్య ఘుపాతివెట్టుగోయి, 
పాతర, పాతిపెట్టుసంట్న ర్థాశ్సి (పోగు, 

బొకసమ్చు ఉఊ(గొతము, బండారము* 

యష్ కహా (హి.పు) అనువాడు చెప్పువాడు. 

ఇంకు ఎ 
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యెల్ల యిట్ర 5/5 లాల్ 

వేయబడుట -చిక్కులోేపడుట ఛాలా కొనుట్కచునసుకుతట్టుట్క ఇంపు గానుండుట 
రాకా జ ప దో కిల్ /1 5, జ క కాల ము వరకు నిలిపివేయబడుట్టు ఆగి | యిష్ట ఖుటక్నా (పి) గుడ్డునుముక్కులా 

జా బీద ఎం ది వె అలో యబ యాభ్ర ఖట్ పట్ (హి, ప్రై) శమ 
ల రు మ. కే ధాం వ్ 
ర్ట మో చూ ఇరు జకోనే శ్ర 

అహ ఖఓక్ (హి..స్ర్ర్ర పోటు, సలుప 

రము సంకటమ్ను కష్ట్రముం 

స షా (హింపు) కటుకుు జేక టుకు 
జ్ మ స ౮ తా 

(త ౯పన్నుక్పు, అడు నల సు స్వ డు, 

నా గి 

పెప్పుడ్యువోట్టునసలుపనమ్యు పంగ చెట్టే 

పతులు వాలకుండ వేప్పుడు వేయుట'కె 
(అకా 

ర టై వెదురుతుంట 'మెం॥; గడియికొలికి, 

మాట్ట కొక్కి తగులు తాళములోని 

మోట స్వరముయొక్క_ ఇ౦ైవకంపనము 

లేక ఒత్తు లేక రూడింపుు ఛభయ ము, 

౭ఎగుల్పు దిశలు ఖీత్తి సంకోచము అను 

మానమ్ము 'సంటేహమ్ము జీంకు, కళంక సంభ 

ను చింళ, భమ; మరుగుదొడ్డి. 

కళల ఖట్టూ (హింవు) నష్టమ్ము కుట్టి, సంక 
యమ్ము 'సందేవామ్ము భ9ిమ, శంక, అను 

మానమ్ము భయమ్ము చింత, పేప్పుడు. 

యు ఖటక్నా (హీ) గుచ్చుకొనుట, 
క౦ంటకము గానుండుట, నొ ప్పీపుట్టించుట, 

నొచ్చుట పోటుపఫుటుట్స 'సకుపుట్క మెర 
"మెగలాడుట్స  చబేదన క లంగ జేయు ,అనివ్న ప్ప 

ముగానుండుఓ, కష్ట్రవః-గాతోఘట్క కట 
కటమనుకు, కొట్టుకొనుట్క పేష్పుడగుట, 

మో 'సట్ప అయిస్ట్ర పడుట, విముఖవమగుళు 

జెండ 

._ మగుట్ట జెడియుట, విరోధమగుట్న 

ఎవమనన్యముక్ర లరస్సకు, విసుకుక్రు 

పోట్టాటజేయనుట "బెదరుట్క భయపడుక: 

దిసుులుపడుట, జేంకుట్ట 

+ ఆనుమానింయ్ట, 

సంకోచించట, 

కంకింయుట, 

పాడుకొని పిల్లలు బయటికి వచ్చుట, 

కొరికి లేక పాడి ఎితీయుట. 

ట్రై ట్ట న -ఖుట్ ఖుట్ 
(హీ. త్రై నీ ) టక్కు టక్కు, టెక్కు టిక్కు 

సుల్తెపోటులు, సప్పుడు, శు, కష్తము, 

'సంకముము, కఓకట, 

ట్ర ఖట్టటా (హి కటకట జేండన్కు 
వ్యాకులమ్యు చిక్కు_లు, ఉజంజాటము,వ్యా 

పొఠ్రవ్వు పాటు, పెష్టము, 

0 (ఆమి ఖట్టటానా (ప్రా కటకట మని 
పింహ్రట గొ శ్లేిమవాయింయ్ టు, వేప్పుడు 

మేస్పటలు 

న న. 

వేయుటకు, త్రటుట కొటు ఎ, 
టు లు 

తట్టు, 
ష్ క ఆకల ఖుట్కీ (హింన్క్రై) చారము మొ! 

వానికి పంటితో కాటువేయుపి, గుంట 

“చిలాలిం, 
ల 

యధా ఎజి న 

హాల ఖట్గీర్. (ఉ.పు) మాకు టంట 

స్ ఇకా (హి.ఫు) ఇంటివారు ఇంటి సా 

మాను వస్తుసామగి9,పరి శారము, ఖార్యా 

పి్ఖ్లలు, కుటుంబము వెరు అసమాధాన ము, 

స ఉండము, అటంకమ్ము చిక్కులు, 

జెండా శ్రుము, 

(గ్రైరంయల్రఖట్ మి
ట్యా(హి, చేాకు[్

యై ఈల (శ 

యట్ 2 మల్ 
ల 

నల్లి; ఒజకపంనె. 

(సభ ఖట్నా ను గడింయ్ట , ఆర్థిచుట, 
లాళమనుట, నిలమబ్క సాగుటు, 

భీ ఇల్లూ (హి) గడింయినాడ్కు సంపా 

దనపరుడు, కష్టము శేయు నాడ్వు. _వెతని 

కుడు కూలివా శు. 

(హి.పు మత్కు_ణమ్ము 

నా ష్ జ | ఖక్య్యూటీ, వ పక్ష. త్ర) కోపమువచ్చి 



లే జ్ర 

మంపేముమిోగముడుషయకొనిపండు కొనుము. 

లే ఖటోలా (హి. చిన్న మంచము; 
తొట. 

చా” సాకి 

చిన్నమంచము శవవాపానము, పాడె. 
ఫి 

యల ఇటీక్(హి.వు) తోళ్టుపదునుకేయు 

ఇజ్. (పాంశ్రీ) కోపమ్ము చి జ్జ, 

'వెక్కాసమ్సు చిజ్జుపుట్టించ చుమాట, బొమ్మ 
కటు, 
౬ 

6 టట్ర ఖిజానా. (హీ) చిజ్జు పుటైంచయట, 
బొమ్మకట్టుపు చి చిళ్టాపుట్టింయమాటఅను నుకు, 

వెక్కి కంయట, ఆప పాస్యముబేయు! స్ట 

గ్ లేదట - ఏవ ఖుజానా-ఖుజ్ఞానా (హ్ 

గోకుట, నోకళుమునుట్క దుకదఫు పుట్టుట,నవ్వ 

యొక్తుట, 

సదాట్ర ఖళ్లా (హీ.వు) పొరలళ్తూకక, 
య్ లేవట ఖుల్లావాట్ (హి..క్ర్ర్రీ దుకడ 

నవ, భన నోకుడు చవిము-చిమ, 

న్ా ం కెజి | 

బండము,, కసా ్ట శమ వా వాత 

నం. క జార పుముట్టలవంటిపులు న 
చలో 

వుచెట్టు ఇం ంటిక ప్వాయొక్క_ వెన్ను. 

త్ర ఎడల ఖజూరీ (హ్ ఖద్టూర 'సం॥, 

ఖజారపు ఖష్టూరపు కాయలేక మట్టవంటి, 

జడ వేసిన అల్లిన పేనిన. 

ఖ్ జ! ్యా ట్స ము 

కాడ జో జ యు అ క జమగానిం బం చయును ,. పొలం. ఆళి న 
వ్ రా స శ 

ల య ర్త అమలా అల ౯ నో డ్ జ హ్ జలు శా జ 
తో చూ చె క న రే! చ మామా ౫౫ 

నం. వ. . జో 

అక లు 9 

వ్ క్ష వై 
జ్జ వ భా 'అూవవామ్మా 

ఏ ఏ హః ల య టా. 
జానా. 

వులు "లేక (వయము, చిల్లశమొత్తమ్ము స 

కరము,మి[ కితము, కలసహావనగంప్త గజిబిజి, 



01 ఏట్ర ర5// యట్ 
ట్ ఏట ఖుదా నా (హా) బంకమన్ను (త్రవ్వి 

నచోట్సు గుంతు, నోయి. 

దరి 'వెండ్రుకలుమా(తైము షొరిగిన తలపన్సి 

శౌాచదపుపీట (నడుమరం[ధ్రముండును,. 

లకీ! ఏథీ ఖదాయా (హూక్ర్రీ) ఖననము, (థీ ఖుర్ (హి) ఖురము, -ీలిన డెక్క అేక 

చెక్కు డముః 

దు చశ్ర ఖడ్ బడ్ (హి. (క్రీ) కుతకుత, కళ 
“వెళ్ళ ఉడుకు చప్పుడు ఉడుకు 

(0 1 ఏ తభ ఖద్బదానా. (హి కుతకుత 

లాడుట్ట కళ ె ళలాడుట, ఉడుకుటం 

(1, త్ర ఖ్యుదా (హీ) మెరక పల్లములునల, 

సమముగాతేని, బకసైన్న నునుపుగాలేని. 

ే బజ్ ఖునాన్నా (హి) తంవ్యబడుట, చెక్కు 

బడుట చక్కడపుపనివేయబడుట్కచ్చితిం 

పబడుట్వ ెల్లగిలుట నిర్మూలమగుట, 

పాడగుట, 

(్ర 1 ఏ ఏట్ర ఖువ్వానా (హ్) తివ్వించుట్క 

చిత్తరువు మొ॥నవి చెక్కించుటం 

టో ! ఏ ఏట ఖుద్వాయీ (హి. త్రై) శ్రవ్విం 
చిఃకూలి, వెక్కడపుపనిచేయించి నక్షూలి. 

(మచట్ర ఖుధా (హి. స్త్ర) ముద ఆకలి. 

( క్ష ఖుదియా (హ్) కుదళల, ఆకొన్న, 

ర్ ద్య ఖేడ్ (హి. శ్రీ) -వెంబడింపు, తరు 

ముదం, 

౮ జ్ర ఖదేడ్నా (హి వెంటకగులుట, 

"వెంబడింయోం, 

వజ్ర ఖల్లా (హి*పు) కొండలసందు కాలువ, 
ఏమ కనుమ, అగడ్త లోయ. 

స వే క్రోల్ల ఖుడ్డీ (హి. శ్రీ) మరుగు దొడ్డిలోని 
పొయ్యి "లేక ఇపాయ్యి*డ్డబు, గుంట,పండ్ల 

నడిమి సందు, తొత్హి పాయ్యి యాకా 
రముగా జేక అగ్ధవందె కొరముగా ముం 

నొరిజ్సే గుజ్జపు లాడెము. 

ఖుర్. (హీ. క్రై) దగ్ద, దష్పు పప్పుడు. 
థ్ థల _-ఖురానా (హీ) దగ్దుటం 

| ఈ-ంంర కఖుథొ - ఖవో (హి. శ్రీ) 
కూడు వ్ 

ఉట ఖుజ్ల్హై (హ్హాఫు) బట్టవె మడత లును 

మెలీకలును ఏర్పరచు గి న్నెనంటి యొక 

సాధనము అచ్చు గిన్బె, అచ్చు చిప్ప, 

అషహ్చుబండమై అత్ష్నుర ములుతు కు మ్బొంత 

ఇటుక, బొంతరాయి (ఒక కరకైన మి(శ్ర 

పదార్ధము, కాఠ్రిన్మము, కఠినుడుు కఠిన 

స్వభావుడుం (చిక్తు, 

1 ఎట ఖక్లై (హి.వుచిత్తుకవిలి, చిత్తులక్క 

( ళ్ ఖరా (పొ) నికరమైన్న స్వళ్ళమెన, 

శుద్ధమైన, ఉత్తీను మైన నిహ్యపటమైన, 

అకృత్రోమ మైన ని ర్వాస్టజమైన్న న్యాచు 

"మైన; నిజమైన, నీతిగల, సత్యవంతు డైన, 

సగళ మైన్క నిప్పుకు. పాత మైన, ణీ! ( 

_పన్ (హా) పరిశుద్ధతి, నా్యాయమ్ము నిష్హై 

పట్యము, య దెగ్ధిత, నిజాయితి. 

లీశళ -ఖేల్ (హి.ఫు) న్యాయ వ్యవహా 

రము: నీతివర్త్రనమ్సు శీఫు9) సు, 

"ఫల కదమ్ (హి.పు) ఏడ్పులావ్పళు, 
నోకము, లబలులు, అల్లక ల్లోలనము, 

యత! ల ఖుత్టైంట్. (హి,ప్పు మిక్కిలి 

వృద్దు; అనుభవశాల్సి జిత్తులమారి 

ఏ 1 శ్ర ఖురాంద్ (హి. (యై) మాడుకంపు 
మురికి కంపు, కంపు. 

అట ఖర్చ్ (హి.పుఖర్వన్సు లకుకోష్టా 



ధ్ ర్78 ల 

ధ్ర ఖహువా (పావు) తృణమణ్మికృణ | ద్వూట్ర్ ఖిర్సా. (హింప్త్ర) నుజ్జుపాలతో గ ళో 

ల్ని ళా అఖా! క్ తో వ్ చా -గాంవా, గడ్డం అకర్షించు ఒక బంక(ఆక కసిన్ కభంటకము, 
నే స క కాన ఇ (హకీం క వళ మూ వంపి న ణశక్రిగలది టట్ ఖ న పు. హైాన్యూ పెసవ్ 

తదేవ లీ = కో గ్స్ కహారమబాయిా కాలము, క్రమము కనన, 
జ వ్ అవని వా ళా లే ష్ _వహారుబాయీా ఈుత్ (పాం) విద్యు నా శ ఖర్పేలా హా + సైగల “డక 

శ జ 
వ్ 6 వ య కం ల? మతం జ వైనినం య! న! కం కుక్. (మాసు స ల లో 

ర్ స్ శ్త ల క్షా = కాం పె బో రు "టే 

ల ఖు గ్ర్య్బా ($ ఆ న్) దొకుడదంజానగ, ల ళ్ ఖు” ఖం శాల 'హాామాడనీ చే ఖై 
శ ననా తే - ( నూ జో 

మూధుడు , “డ్డోలకాయ్య మూష్త్రక్సు ల ఖరల్ (వాళ్తు) కల్వమ్ముదంమువోలుం 

పొరచిప్ప, కోఠరము, వీనియొక్క_ బుజ మట్ట మవూయట, 

ముల కర్షై8ిం0ప్రు లేక కనను, (హు ట్ ఖజంజా [హింవ్తికాతికట్టు. వున 
చ 

జ ఖరలా (హా) అచ్య్వాతాను నన్నా. గారం నా, ఈ అటా జా 
సగమోాహీయమున, నివ్పుషపాకమైన, ఫా వ్ లేక చేల కళ బాటం, గెతె 

తస్తుకు. పలజుప్పు, ఇటుక పజస్పు మాడినఇటుకలు్య, 
అష్టా 

స ట్రై క్ర ర్హ్ల భ్ టి ల గ రొ (6 తో గళ్ (లీ స్ట ఆగ 9! లో 
స్జ (షై లో (షీ ౮ ( / గ్ర 

న. ళా వానా ట్రై న్ రి న 

౯ ఖరజ్. (హి.ప్పు) ప.డ్దస్నరము, ముకండ్ (హింపి పుందుదూనెను 
డి గ 

ళా కూ చస! దుం నాం దొర జయాం? భాళ. పా ఊం ళిం 
[మ ఖి వ్చా( ఎ పు) మ అంట్య్యైనాంకం వ నుపుబ్ఞం రంపం, లంట చం కారి వు ₹ లా 

టి లం క న్ 
న! ల ఇ నా 

) ఏ 
తిన గా మిషలివజ భువ ేవుము పాల నతచెదము, బేభమువారు ఉడయమున 

(| ౨" 

క ణు స్త షె అకు 

నోకుడు, పాలు ఇషకవెట్షిజెసిన ఒకతిను అఆడునడ ఆక వాడ్డ్తునద్ద 
6౬ 

షష ము కి త్త టు ఇర జ 
బంచతము, ( నే ఎవం (జౌ, దం! 0 స రకా మమయొకా 

సు జ్ (హి) సగికట మడమ బేక మడిమ కండి తోలుపిల్తీయడ్ 
న నే ఖం థ ) గ క్ వ్ హ్ నీ 

చ టే శ్ మచే జమ 
నొరుకు, దొకటు, వైక్కుళు, (వాస్నడి మవిళ్లం (మై క 

శెడ్పి వేయుట్సు రుద్లుటు శ్ర ఖకి (హిజ్రీ! తెలకపిండ్, స్వచ్చ ఆ చడు ర్య (ణి 24 ఆట లో స్టా ఇ స ఏ 

తోస్తాళ బుర్చన్ (హి) కొరపమ్సు శుద | ్ర్రిల్రఖీహి. కీ.) నామమ్ముసీమసున్న ము; 

ముఫీట్స గీకు ాధనము, పౌకచిపష్ప, స్థ న్సి (తాసు. 

నదికొట్టి వేయు లేక గీచివేయు సాధ్ధనమ్ము రతీ ఖుకాల్వ (ఛూ) మోకాట్ చిష 

కోరముం ఎ మువ్వాబటులపెముడకలు వెం! ఒత్త ఆచ్చు 
వ్ 

ఏఏ ఫ్ ఖుస్తగా(హి) కర్టుశమైన, మెరక సన్నెం ఆచ్చు చిప్ప, 

పల్లములుగల, ేదునుకాన్మి కరుకైన, బరు నామము 
క్ 

అం “ర్త లీ సజు జ అ ఇన, ముడతలుగల్క నునుపు గాలేని. 1౪ శ కె” టా పు సజ్రపుకొం పము 
యోనా ! 

వనే 



క్ స్య ఖయా (హ్రీ నిలచయున్న, నిలువు గా 
తక ర చము వ వ్ నున్న, న్ర్ర్రము గానున్న, ఆ మడి? యున్న, 

ఎవైమనల(పాలమ్సుు సంముడాడీక్షిన కు 
మైన తాత్కాలికమైన. కళ్ళా 1 ఫ్య 
(్ట (భ్ లి[-పధాజేయానా (హీ చాప 
కట్టుగా పకుమయండుట, అేచితేచి పడు 
ముండుట, (, ఏ స నా న 

క సళ జ్ ఆతుర్ననైవేద్యము. అసత! భ్ ఖేల్ 
(హి తాష్త శక వ్యవహారము, తోదోడ యం త జం 
ఎవైన వ్యవహారను. (ప ! ల -హోీనా 
(హి నిలువపడుట్ట 'సంభవించుక్కు దూకు 

ఫ్ జ్ ట్టు కుట్టుట. (| డాఫట్రఖడే పొవ్టూం 
వెల ౨౦వేేనక ము శ జ 

ప ౮ బడే పొవ్లూం కా నోజే 
(హృ నిలువు కౌళ్లే జీతము. ద్యసేస డక 
-ఖడేఖడే. (హి) శ్రక్షణము, వెంటనే, 

జ 

ఇంకలో, గ1 ఏ (ట్ర ఫ్య 
ఖజేఘాట్ దు? నా (హి) ఈ డక పెట్ట 
కుండ వెంటనే ఉతికించుట. 

(్ర్ | స్థ ఖడాకా (హి.స్రు చటవట, 
వేప్పుడ్సు మాకు (క్యూ 

వో! ల్ -0 ట్ర ల్చక ట్ర ఖడాం వ్ - ఖడాన్సూం - ఖడావాం (హి. శ్రి) 
గిస్టీలపేప్పుడు దడబడ్క కల్లోలము. 

ట్ర ఖడక్ (హి, చ్వాాక్సు య్ 
ర్ ఖడ్కా (హీ,ఫ్ట్ర) పేప్పుడ్డు 

కుట్టుకొనుపుల్ల, దొప్పలు శ్రే] విస్తళ్లుకట్టు 
పుడక లేక పుల్లు సంశయము 

థి రస ఖ ద్క నా (హి) కటకట తేక ౫ల 
గలమని వేప్పుడుచేయుట్క ఫె త్రైమువాయిఎ 

పంగు 
లగి 

నర కా నా గా రా కారాల కా క క్ర చష్పుడుబెయుట్య చివాట్లు 
వెప్పైట్స గదించట, 

య్య ఖవక్న్నా (హి) ఎండుఆకులు పాత్ర 

లు కతు ఎ మెొ॥[వాని పప్పుడ గాలి ప్రక 

సన కెలు,పక్రీ. | 

భ్ ఖడ్ ఖడ్. (హీ) దడ దడ బండ్లు 
నడుమువేప్పుడు, 

న. ఖడ్మడానా (హి౫ణదడదగడ 
లాఎంమ్ట, తలుపుతట్టుక, గొ వైముఅడిం 
ముకం, చి గాట్లు వెట్టుటు 'బెదరింయేట., 

య స్] ఇఖడ్ ఖ డాహాట్ (హి. క్రీ) 

గణగణ, నలంల్య పాత్ర్శిలు బండ్న ఎండు 
ఆకులు కత్తులు వెొొం॥[వాని పేప్పుడు, 

వోంళ్ ఖిడ్కీ. (హిం) దిజ్తిగవామము, 
కంత (లు స -దా 
ఆం; క్ష్ న్నా ల రా (హ్) ఆఅ మ్యృుఫెగము తెరచి 
యుండు చొ*క్కాాయ, "తెజపవీ కూసము, 

జడ థథ వః జాద్రి /౨ యక) ! ఏటీ -దార్ పర్టీహి) 
మా ౨స్వటేలక లగుడ్డ, 

[మస స్య బడ్ నంజూ (హీ) బస్రతలవాడు; నీ 

అమ్మ నారి మచ్చల ముఖనువాడు, అత్రి 

కుతూ్షి, 

(మ్ఫట ఖవంజా (హి) చూకు య్ భ్ . 

ఆభ ఖడీ (హి) మూడు | స్యక, నిలువు 
యాక, నీళ్లలాశే నిలుచముండినట్టు ఈదుట్వ 

నామమ్ము కడై, 

య! ఖృరెంచ్ (హీ, త)చిన్న గాయమ్యు 
పగ; కంటు; దూవనుఖు జేగండము, 

ఏ టుల్ర కవ నౌర్ (పొప్ర)మేాక్పు [వత 
ట్ర ఖ్యరా (హి,్ర్రీ) అటలమ్మ.చిచ్నిమ 

వారు 

పట్టాల = లాజిగ్రూట్ ఖన్ఫున్ - 
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తేల ర్81 ఆట్ 
నలో దా కి త్ర వ్ రి ఎవి శ్ర 

(కే జ్ర జిలాయీ (హిత్కై). తినిపింయుట 

ఆహారన్సు తిండి ఇిడ్డ్దలను పెంచు దాది 
వ్ర 

జ త వై. ర, అధు న్ ఇంపుడుజాదిి భోజస వేతనము ఫూ 

కూలి, లేన తో లేల _-పిలాయా 

(హి.శ్ర్రై) అన్న పా నాదులవ్యయమను. 

౨ లేల ఖలాబలీ (హింత్ర్రి) మాడు. 
కే లీల (పొంగుట. 

030 లీల ఖల్ బలానా (హీ) ఉడుకు, 
న. లీ ఖ్ బల్ లీ (హీ, స్కై) 

నంమేళను, కలత కలగుండు, అఖ్లకల్లో 

లము, అల్లరి, కలహము, దొమ్మి, గంద్ర 

గోళము, గల్తంతు. 
కె ంగి 

సభ బ్యడ్. (పాం) తోలుతిత్సి, బక్కని 
ము'సలిదెః 

లీళ లీళ ఖల్ ఖిల్ (హిత్రై) కిలకిల, 

నవ్వుచప్పుడు. 

వ్ స్మ లీల ఖిల్ ఖిలానా(హికిలకిలనవ్వుట 

ల ల్ ఖుల్ "ఖేల్నా (హీ బహీరంగ 

మగా సిసప్రమాలి వర్సింటుట్స విడిబడుక్ర, 

"తెగ బడుట, 

ట్ ఇఖిలా (హిి వికసింపటట. పఫూమే్ట, 

పుష్పించుట్క విచ్చుట, ఉబ్బుట్కనవ్వుట 

ఆనందింయట; “సంతో షించుట,విడివిడి గా 

నగుట,పొడిపొడిగాసగుట,-ఏీలుట , పేలుటు 

“ఉీల్రాలుపోవుట్స శో ఇిల్లుకు:తగియుండు క్కు 

చిక్కువీడుట్క పాయుట్స "వేరగుట. 

(స ఖుల్నా (హి) కెరచుకొనుట్ట వీకుట, 
ఊడుట్స వదలుట, విష్పుడుపడుట్స 'తెగప్ 

యగుట్క  తెరవబడుట్స  బయల్పడుక్కు , 
బహిరంగమగుట్క (వయ్యుఓ; పగులంఖట, 

విడువబడుట, విడి పడుట్క వీడి పోవు 

చీలుట్క లేట కెల్లమగుట్స (ప్రమరమగుట, 

విష్పుకొనిపోవుట; సాయుట, వేరగుట, 

"వల్లడిపడుట, వదలించుకొనివోవ్టట, వగ 

"తెసట, తీఠకమానమగుఓ, వదలిపోవుట, 

ఆరంఛమగుట్క సాగుట, మయకలేక్ష పో 

వుట్సు సిస్షులేకపోవుట,; మొనమువీడుట, 

అడ్డము లేకపోవుట, విశాలము-గా నగుట్ట, 

విప్ప సముగానగుట, నిర్మలాకాళ మగుట, 
అన్ సాదు 

కా తేఅపవీయి'స్పుట్సక్ ఖిల్లుట్క(పకాళింపేట, 

తగయుండుట్క చపేచరంగప్రు కాయవడ పుట్ట 

'వెలనిశ్చయింప బడుట్స మదింప బడుట్ట 

కటులేక పట్లువీడుట, సన్వుట, విడుదల 
చం ఠి థి ౧ 

యగుట, విమోచనమణగకు. 

ఆకా న్ రా ఖిలంద్ డా - డీ (హి) 

ఆటలమార్తి ఆటకాయృ కడావినోదె, 

ఆటలా డేకు, 

01 ఖులా్వాన (హి) ఇది (ట్ 

యొక్ష (పేరణాస్థక ము, తెగపించుట మొ! 
౮ టి 

గ్ర ల క్త హశట్లో ర్ట న (హూ) అనిపింయుట, 

ెప్పిం చుటు, 

్ టీ ఖిలోనా(పి. పు) ఆటవస్తువు, బొమ్మ 

బూటక్షఫు వస్వవు, పనికిమాలిన వస్తువు, 
నవ్వులబండిి హా స్యౌాదులవలన సంతోహ 

వెట్టువాడు. 

[శ్రఖలీ(హి, శ్రీ) కెలిక పిండి గానుగపిండి, 
త్ర ఖిల్లీ (హా కవ్చుులాట, సరసము; 

వ 

పరిహా-సమ్సు హాస్య మ్ము హేళనము. 
త్తి 

ర ఖలియాన్ (హీ.పు) కళ్లేము, రాశి? 

ఖంపో (హి.వు) స్తంభమ్ము గుంటె 
ఖుంబీ (హి, స్రీ) ఫు ట్రకొ క్) 



తా! జ 

ఖండ్ (హెంప్పు) ఖండమ్ము థకాము 

పంకం నయుుం వాదం ఆ న వ్ 

య క్ర లం 
ప్ ద్ద | 
తస్యై ఖండ్ హౌ పదును డెడిన, వెంండద్. 

జా షు క, అ ట్ క్ ౯ ఖంరా (హా.ఫ్పు) = షియ్నుప మూకలు 

జక ణు 

బ్ స్నో “న్న అ ఖా) చా! ఉం జఇనవసచుంంకిం పెనా నెం 

ములు గ మ ములం, 

ఖ్ వెవేజ్ర్ ఖం (హింఫు) ఖండము. తునక 

జ చ వ్ ముక్క బద్ద, చెక్క , చేపపాలుస్తు 
ఊహు ఎ ట్ర 

"6 మం ! వొ, 

నా శె 

మడ ర న ల 

ఖు షా తా ఖ వాటి ఫ్ 
స! ద ఆం అ సల చైలాలు వ క మ యా అద్ వీల 

వ క క మై రను ఆ మె వై బజాజ్ 
షు హ్ 

లల స్య 
యనా ఇల జ్తి 

లా. నాన్ ల్ మరు శవ రాం 

ఆానంకు, [మోసట్ వాసుకు. 
ణ్! 

న ఇ జు [| కేం న ఆక దు పః జవ డ్తాము మముటు = 
౪, 

చ కాశ ఎత వా లా బవ అర్య 

మెన్ 6 చా చె, వక్పానుద్యి ఊఉ వ్వ్యుళషముండు 
జ్ జ్ 

న్న లు కానా లసుతు ఎఎచు బెంఆటవాము, 



గ 

ఖ్ పొ ఆ “నె కలకు 

కొబ్బరి క "య, కొబ్బరి, కొబ్బరికాయ 

లాోని కురిడి, బూందలముు తలపు ఆకపా ్ర మ్ నా 

లము 

ఆయ-యాుల లోప - డీ (హి.త్రీ) 
తలపు జ్జ, గ ౮ దయాం 

-ఖాజానా (హీ ) తలవీకకౌాయ జేయుట, 

పా9్తింముతినుట్క విసిక్ంచుట్క 
వి ఖల ద 

ర ఆయన ంట్ గంబే కరా 
(హి) -నెత్తిబొచ్చుఊడనొట్టుఓం. (తుప్పలు 

రాలగొట్టుట 

యట భోట్ (హిత) కలపటము 
కందు, మి(శ్రితమ్ము తక్కువలోహము కల 
పడముు దోపుము, లోపమ్ము ఆవగుణము, 

తప్పు, నష్ట్రము. క్డ్సు హాన్ని దుచూగము, 

పోక్షిరిత్రనన్సు 

క్ కొ ంచుక్రి, 

కపటము, కృ (తిమము, 

చవూసము, కాపట్యము, క"టిల్యము, 

(గ తో ఖోటా(హి) అస్వర్భము, అశుద్ధము, 

మి(శితము, తక్కవ వాగోూము కలిసిన, 

కృతిమమైన్మ కలపటపు; 
కందుగల్క కపటఫు, కల్పితమైన, 

ఇెల్లన్సి పనికిమాలిన, స. 

కుటెలచి త్త ముగల్ప అసత్య 

మైన, తమ్పైన, అబద్ధ మైన, (ద్రోహియైన, 
వందక్యమైన్య మోసమెస, దోపయాుక్తై 

మైన దుష్టచింతనగలృఅ ప కారియైన, 

యున్ద్యూ ర్రీట్ర -మెస (హీ వెల్లనిడబ్బు. 

లలల ఛోల్ - డా (హి.స్టు 

జాన్న కోడు పోబడి, అడుగుల జూడ, 

ఆానిక్సి ఆన గురుతు విచారణ, 

శోధ వేశ్కు వర్తమానము బుడము,వయి 

నము మూల ౯ లళ లో -ఖాజ్ 

(హా క న. ఈ 

దుగ మెన, 
శం 

,వొబర, 

58ికె 

. ప ) చూడు ల్ 

ఇ 

జా నాకొక వానా జాని వతటనానునుంనకంలిలాలఎ చకతాంఅరనతన ఎను నటనను లలని తనని నినపాననిననినాునునినుటునుననినననననాలినినిను .ర్రాగాగాన ననన యనక నపకపమామిళ 

టట 

6) -లగ౧-నా (హి జాడ దీయుట, 

వం చ్ -లగ్నా (హి జాడ దొర 

క్ టం (యం శై ఉప నట (హీ) 

నిర్మూలమనగుట, నాఫ్తముగకము 

వుం భోబ్నా (హి) కక తక 
ము = ఆం ఖోజీ - జింూ (హి.ఫు) 

కోధకుడ్సు వేగులవాడ్కు జాడ త్రీ యు 

వాడు, విచారణచేయునాడు, 

స్ ంళ్ ఖోరటడ్ (హి. పు) కార్యహానిచేయు 

్ట్ 1 ఏఈఈ ఖోదొనా (హీ) తంవ్వించుట, 

చిక్తరువులు మొ॥నవి చెక్కించుట చెక్కు 

డపుపని చేయించుట 

6ఏ్పల భోడ్నా (హ్) కరివ్వుటతోడుట, 
కుళ్లగంచుట, దోకళటు, గోకుట, కోదుకు, 

వాడు, 

-చిత్తచువులు అత్సురములం మెం! చిక్కుకు 

పరికోధించుఓ, వికార ణచేయుకు. 

ఏట ఖోర్ (హిక్రీ) మట్రితొట్టి ఘు 
వులు మేయు గాడ మూతే, సిబ్చి; సందు 

నొంది తోవ తెరువు బొంత పచ్చే 

డము, దుస్పట్సి అఆవేశనమ్ము జేవతల 

కోపన్యు భూతబాధ (ఫార్ ) ౫ంధఫు 
న 

ఏం ఏట ఖోరూ (హి.వు) పకువుపు కాలం 

తంవ్వుటు, గతో "సలకొట్తుట చచడము, 

సట భోడ్ (హి. శ్రీ) భూతబాధ భూతా 
"వేశము, భూత ముపట్టుకు. 

ఫట ఫెడ్ (హి. శ్రీ) అడ్డ నంధమ్ము ఆ 
బొట్టు; గంధముతో జీవము వై 'వేసికొనిన 

గుర్తులు, 

స్ట్ 



ళో
 

4 
ల
 

కా
 

ఓ 
త్

 
|
 

12
 

ఖీ
 

ణ
ి
 

న
ి
 

క 
౮
 

()
 

ల
ి
 

ల్
 

ఈత
ే 

స
ల
ల
 

ప
ి
 

శ
య
ం
 

శ
స
 

స
ళ
 

చి 
లై 

తష
 

భష
 

ర
 

గ
 

క
 

ఇం
 

క 
భర
ీ 

శో
 

ఖి
 

[0
1 

సే!
 

€
 

(
1
 

న 
|
 

ఖ 
+
 

గ
్
ల
ో
 

ల
ి
 

శ
ి
 

త్
వ 

ళ
్

 

శ
ల
 

1)
 

ణ
ే
 

న
్

 

కా
ం 

స
ీ
 

౯౧
౧ 

ఛ
ీ
 

ష
ె
 

1
ణ
ీ
 

న
్

 

(
1
 

|
]
 

శ
ే
 

క
ీ
 

7
)
 

గ్
ర 

మ
 

గ
 

క
్
ల
 

ఖ
ే
 

ఉ
త
 

=
 

( 

ళ్
 

మ
ీ
 

య
ే
 

స
.
 

/
]
 

గ
 

గ
్

 

జట
ా 

ఇ
స
 

ల
]
 

“
|
|
1
 

న
్

 

గ
ే
 

(
 

[
5
 

4
 

య
ే
 

)
 

వ
 

న
ా
 

ల
 

సళ
 

,
 

/
 

ర
గ
 

౪
 

శ
 

వ 
గై
 

0 
ఆగ
 

ఆశ
 

ళ్
 

| 
లా

 
క
 

జ
 

/ 
"
(
0
4
 

క
 

బ
ై
ల
 

(
1
 

4
!
 

ఇ 
శో

 
/
.
 

స
 

(
|
 

క్
 

" 
మ
 

గ్
 

న్
న 

గ
్

 

. 
ల
 

[
1
 

1
మ
ె
 

న
 

౮
]
 

1
.
/
 

ల
్

 

శి
 

వ
్

 

|
 

స
్

 

ం
 

గ
 

(
౪
,
 

1
!
 

శ
ే
 

4
1
౬
 

బ
ి
 

2
 

ఎ
ఖ
)
 

న
 

|న
ి1
 

ణం
 

|
 

సం
 

జ 
(1

 
శ
ే
 

ఇస
్ర
) 

ళ్
 

న
 

తా
 

న
ూ
 

ళీ
 

జ
 

జ్
జ 

ల
 

య
.
 

వ
 

(గ
ే 

4
2
)
 

ళ్
ల
ీ 

*1
(౪
 

ణ
ి
 

త 
న్
 

ళ
ా
 

జ
ె
 

[
 

న్
.

 
టీ

ల 
శ
?
 

|"
 

న
.
 

రో
 

ళ
ీ
 

ఈ
 

సి
పి
 

న
ం
ల
ో
 

గ
 

(
 

చ
 

క్
ష 

ఃి
 

్మ
. 

(
గ
 

గ
్

 

ళ్
 

(
 

(
1
4
 

|
,
 

న 
ఓశ

ీ 
(
 

న
 

. 
ళ
్

 

( 
|
 

స
 

ఇ 
౧
౮
 

ఫ
ి
 

6
9
 

ఇ
 

గ
 

7
 

య
 

|
 

+
 

జ 
క
 

ఆ॥
 

ప
 

వ
 

మం
 

మ
 

క 
+ 

[ల
ో 

ఆత
ా 

న 
ళీ
 

ట్
 

శ
 

౪ 
|
 

14
 

శ
ా
 

గగ
 

క
 

ర!
 

గ
ే
 

|
|
 

| 
/ 

ద్
ధి
 

|
 

౩
 

తి
 

సల
 

4
 

్

 

4
 

య
ా
 

లీ
 

(
|
 

ఛీ
 

య
 

క
.
 

1/
4 

[|
| 

(
గ
 

| 
1
 

ల 
ట్ట

 
(
 

(౮
) 

ల 

స
ు
ం
 

న
 

1 
2
 

స 
క 

స 
1 

|
 

[.
 

న
 

1
 

భ్
.
 

[
గ
 

ఛ
ే
 

(
 

క్
 

| 
|
]
 

డ్
గ్ల

ే 
శ
 

(
౧
 

ట్
!
 

గ్గగ
్టే*

 

ర 1 గే 

సై 

ఆ 

. 

ల 

రి 

న్ 

స్ 

ఖ
ి
 

జ
ొ
 

ల
ీ
 

. 
జ
ో
 

శ 
౧ 

మ
.
 

స 
ణి 

+
 

న
 

గే 
న
 

ఖే 
[| 

స్ట 1) 
క
.
 

౫16 
సః స

 
/
 

£్ష! 
స
ా
 స
 

ఇ
 

(
గ
 

గ
ీ
 

ష
్
ట
ం
.
 
[
1
6
 
ఈ
శ
 

ఈ
క
 

క్? 
క
ో
.
 

శ
 

న
ీ
 

ల
ౌ
 

న్ 
త
ా
 

శ్ 
ళ
ా
 

జ
ా
 

ఇ 
గ
ి
 

ట్ 
గ
ా
 

న
!
 

ళ
ో
 

క ళ
ా
 

(
 

న
్

 

క
్

 
ట
ై
 

గ 
న
 

గ 
య
 

ర్ట గ్గ 
గ్ల 

గ్ర 
( 

) 
ళ్! 

ఛ
ే
 

గ 
ప
 

వ
 

ల
 

గ్ 
న! 

ఛ
ి
 

య
 

న
 

పంట 
న
 

య 
న 

న 
ర
 

మ 

ష్
]
 

(1 
ల్

 
ఉళ
్ళ
ిగ
 

టై
 

ల 
॥ 

*6
) 

గ్
రే

 
స్

ట్
 

( 
్ట
్
 

గ 

క
ి
 

౧ 
ళ్

లే
 

హ్
 

1
1
 

ప
 

టీ
. 

గ 
గ
ి
 

్
 

॥/
] 

4ఫ
ి 

49
 

(1
1 

త్
మ 

లి
 

త
 

క
 

కా 
ల 

మారు 
న 

గ
 

గ్ 
44 

టమ 
. 

- 
(4 

॥ 
ల 

స
స
 

లి 
వలే 

సి 
" 
స
 7
 

త్త క
 

న
!
 

ల
 

త
ః
 

|
 

గ
 న
ే
 
0
 

న్ 
ఇ
 

ఇ
గ
 

గ
్

,
 

ణ
ీ
 

ఇ
 

గ
్
గ
ే
 

ష
ీ
 న
ే
 

€
ట
ీ
 

జ
 
శ
ః
 

గ
 

ల
ల
 

మ
 

క
.
 

న్. 
్ 
న
.
 

న 
7 

గ్ల మ. 
జ
ీ
 

ఖ
ా
త
 

స
ట
 

భావ 
త్త 

ఉ
త
 

స
ం
 

త
ళ
 

శాఖ 
కి 

శ. 
లః 

మ
ు
 

5 
న
ో
 

ళ్ 
సీ 

న 
(0 

(
 

ల 
ణి 

) 
జం 

వ
్

 

౮
%
 

/ 
(1లో 

ల్ల 
స
ః
 

జ
స
 

ఇటిట 
ప 

ప
ళ
 

వ 
శతిళష 

ఉప్పల 
లీ 

వ
 

స
ా
 

ల
ో
 

నగ 
(
౧
 
ణ
్
ధ
 
స
!
 

1
6
1
 

భ
ీ
 
న
 

ర
ో
 

౪
 

| 
గ
ే
 

ష్ 
స
గ
 

ర 
స
్
త
ే
 

మ
్

 
ల
 

ట
ి
 
య
 

ష
ద
య
 

టో 
ణి 

0 
సే స

 
తయ 

స
 

మ
 

న
 

! 
[
8
0
 

ల
 

వ
,
 

గ
క
 

క 
న
 

ళ
ు
 

ళ
్

 

ట
ు
 

ల
్
డ
్

 

స
ీ
 

ఖ
్

 

క
్

 

స
ర
 

(1 
గ
 
ఏ
 

స
 

(౧ 
ఎ
 

. 
న్ 

న
్

 
న
 

స్త 
[
1
 

5
 

1
 
క
 

(1 
డ
ే
 
ళ
ా
 

ట
ి
 

శ 
న
 

ళ
ా
 

౮
 

న్ 
భ
ః
 

న
్

 

స
 

. 
న
.
 

ఫ
్
ర
ా
 

[
|
 

ళ
ీ
 

ట
ే
 గ్ 

శ 
ల 

న
 

క
!
 

(
బ
ే
 

య
!
 

మ
 

ణ
్

 

ల
 
(
0
 

ఖ్ 

క 
స
ు
త
 

ఈ
 

స 
య
 

కష. 
జ 

ర
 

క 
జ
ీ
ల
 

త
ై
 

మ
ం
 

తు.. 
త 

క
.
 

స
 

హ
ం
 

2 
౭
 

క 
స
 

[
0
 

ల
ీ
 

ర
న
్

 గ్

 

శ్ 
ల్ 

ణీ 
గె శ్ 

థ్రీ 
౧
 

6ఠి 
౧4 

ణీ 
ఆ
 

ఈ
 

మ 
 . 

జ 
శ
ా
 

చం 
ఆా 

వ
 

చే 
మి 



లభ ల్రిర్ (ల 
(వేపుకుబియ్యము “నె; వానకుత కీయ న! ఖ్రత్తీ (హి, శ్రీ) కృషి; సేద్యము, 

కుండ వేసీన నొంగడి మొ! వానితో 

కొ ప్పరము "లేక గహాడ, కప్పు, 

ఈభననము, సంకు శ న్ శి కాఫుదనము, పంట్కువై తోం త్ 

-చాడీ (హి) శాపుదనము నేద్యము. 

క ఖవయ్య్యా(హి, పుుతిండిపోకు తి ండీడు. మ్యట ఖేద్ (సం. శ్రీ) 'ఫైదమ్ము దు।ఖుము, 

ల్ జీ ఖోయా (హి.ళ్ర) ఇగుర గాచినపాలు) 

పొాలషగసరు, 

6 టు యేల 6% దుల భోయా(యే) 
జానా (హి పోవుట, నష్టమె పోవుట, 

కలవరపడుట, ఎటును తోపేకయుండుట, 
నిరుత్తరడగుట, 

ఆల కే-కె (హి, శ్రీ) బూ డీంద। బున్ని 

దుబ్బ దుమ్ము చెత్త మలము, అశుద్ధమ్ము 

కళ (హి. స్త్రి) చూకు (గ్ర: అన్నది: 

మువ్చేటలు, ఒడంబడిక ఒప్పందము, 

జోాఆలళలానీ హు చెప్పుడు 
మాటలు, 

యచట ఖేవ్ (హి. శ్రీ). పకువుల మోక, 
బలువుల్ను బరువు, భారము, ఓ డలాో-చేసిన 

సరుకులు లేక బరువ్వు ప్రయాణమ్ము ఓడ 

ప)యాణమ్యు తడవ్శ లేప, మారు కందు, 

కలపకటుము, మిశంమ్ము శేటు, 

యజ ఖేక్ (హి.పు) వేతుమ్ము పొలము, 
కేన్సు పంట: పైమ్కు కృషి; సేద్యము, 
భూమి, 'దేళము, పుట్టుబడి: జాతృిబయలు, 

ఎడారి, యుద్ధరంగమ్యు యుద్ధమ్ము జన 
య 

సంహారమ్ము కత్తిబద్ద, చంద కాంతి, ఎది 
వన్నెల పికాళము. (4) ఈయెంల 
| సంకా లిఖ్యా పడా (హి కాపుదనపు 

వాడు, ప్చిటూరివాడ్కు మోటువాడు, 

0 (య. య్య్యట్ర కీయార్ (హి కాపు 

దనము, సేద్యము, 

1 స్ట ఖేదా (హి.ఫు) ఏనుగులను పట్టాట 
చైన గుంట్క ఓదము. 

0 ఏక ఖేద్నా (హీ) వెడలగాట్టుట, పార 
తోలుట్క "కేదపపెట్టుట, కష్ట పెట్టుట. 

ర్ ఖీర్. (హి. త్రై వీ రాన్నము, పర 

మాన్న్యము, కే యష్జనల -చటాయిా 

(హి అన్న పా9ళనము. 

(ణు ల క్ (బబూల్) (హి) పొడల 
మా9న్యు కాచు చెట్టు. 

1 ఉల ఖైం"(హి.ఫు)నీను కావివర్ణమ్యు ఎడమ 

కవేయ్యి ఒకచేష; ఒకపావురముః 

1 చట భీరా(హి.పు) ఒకదినుసు దోసకాయ 
(పొడుగుదోస కాయ). [చసత (| గ. 

కీ కర్ని (హి, ఇాకభేసి మిక్కిలి 
తిట్టుట. 

తగల ఖీ (హి. త్రై) పొదుగు పొదును 
మాంసము లేక కండ, 

1 క ఖేడా (హి.పు) ఊరు పళ్లె, చిన్న 
గారిమమ్యు అ నేకధాన్యముల కలపడము, 

'నానాధాన్యములు, 

ఆల కేఢీ (పాత్ర) ఉక్కు, గ టి 
లోవహాము, 

(సీ ఖేస్ (హి.ఫు) నేతఫూల బట్టుః 

దుప్పటి 9కు. 

జున్ను వెలు. 

ఆ భఖ” (హి.పు) చొక్కసంచి, కీసర 

కీ సరతిత్ని సంచి:తుండుగుడ్డ మొ. 
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"రేసకంప్క కంచె, అలన, 

జ శే (హ్ క్వార్థక పంశ్య్యయ ము, 'స సంబంధ 

కి ప౦ిజ్య్రయము (యొక్క, 
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కొన్ని. ట్ర జో _బార్ (ప్రొఎన్నియో 

సామలు, పలుమారు. 
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(యొక్క 
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ఎందుక్కు ఏది, ఎంతే, స్ బహు, 

ఉట (లో _జా-ే(హి) ఎవ౭రుగుదురు 

ఏమో తెలియదు, సన. "కౌబోలం. 

పస్టివిళ్గక్షి 
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కోలో జేక్ (హి. శ్రీ) “మెస్ 
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క్ 
అజా ఈ “గాను, జూణు ర “సడే 

(హా 4 రససిద్ధి, జసవాదచయు, 

డ్ 
ఆట్ ర్ న్ (పోపు) పగ, 

ర, మచ్చు; చిక్తు, చిత్తు పటము,ఆశా 

మ. రూపము, వొలిక్క చౌలు, పరిమా 

ము, కొలత, జళకు. 

లయ కీన (పా,ప్రుపగ,.వెళము,స స్పస్థుకంటు, 

(| తన్ వాన్ (పొప్తు శని గ్పిహూమ్యు 
సప్ప ములోకము, 

జో చేవటీ (హి స్రీ; నెం) అనేక దినుసులు కీ 

కలిపివండన సూపము 1 చెట్టును), 

సఖ్య శేవ్ డా స, “మొగిలి "ల్ ఫువ్వ 

సిన ద్రినుసులు లేక 1 

జ (హి) ఏల, ఎందుకు ఎట్లు. 

ఏమి ఎందుకని. ల -కర్ (షిల) 

ఎక్కు ఏలాస, ఎందుక్పు ఎందుకని 

టా. య ఏలనన గ్యా ఎందు 
న్ కాల న, ణా న పదో 

(హృ న క కానిమ్ము, 

ఆవశ్యేము, కావలసీన బే యినుప, మే లం, 

వము ప 4న ంచిదొ, ఛళిశేం ల లవ్ హీ 

మ ఏల'కాదు ఎందుకు కాదు. అవున 

నిుంవదితొమ్మిదవ నుతమురగముం 

రసీకళాపులో నిరవదియారవది, రవీ 

భావులో ఈవర్షము లేదు గావున అజ్జదు 

చ ఇ 5౦ వగ్ణసాంఖ్యములో దిసంఖ్య్వ ఆక? యొక్క 

సంఖ్యకు సమానముగా పనికువది” 

యించి జరుదులో వాడుకొనుచున్నారు. 

(క గా (హి) భవిష్యదగ్థకపుత్యయ మెనపుడు 

కలదు కల:డు మెం! ఆగముల నిచ్చును) 
7 థి 

రాద 
గుం 

వది 

బమహాువమూ నార్థ జ 

కయప క్ర) యలతుదని డృడు్కు డాడి, 

డి అను అవ ములని చ్చును. 
ణి (క్ 

అఎ$ గాజ్ (హి,వు) గవ్వ, బెండ్కు జేవ, 
క చెట్టు (తునికి చెట్టు, 

గత ( “గాల్ (హి.పు) పకువులచే+లుట్య్ట్ల ( (౭ 

(౮ 13 -డాల్నా (హి) మే-లుబోవుట; 
ఈయమకపోవుట, 

(౭ ఈగాళా (హి.వు) మోవు, మోస్కుజోరం 

టి లేక ఖక్టూరపు చెట్టుయొక్కా_ కొంత్త 

యాకు దవ్వ, ఊప్సే చేవు పాట్ట కరు 

కలు పెర్కు పచ్చిధాన్యము, పొళ సరమ 

పులు -వెం॥వొానిలోనుండి బయటికి వెడలిన 

దూది 

(హ్. శ్రీ) చమాూలింత, మా+లునల కట్టిన 

(పకువు,. 

చు ఈ గాత్ (హి. త్రీ గాత ము, శరీరము) 

వకుమ్ము అొెన్ము;ు జొమ్ములు, హూ 

'జేహూాముయొక్క_ సడుమునకు చైభెాగ మ్యు 

గర్భము, మాల్యు బేహాముయొక్క డౌటు. 



స్ (ఈ కం కి ఆ క గాక (హ్. త్రై! మూట్టు - 3ంక్లి 
మూట, మ... 

రంగి 

"శ నొ “కం తల 
ర గాద (హె! పకంసు గాజాలుం 

,. ఆపకు థూ ౯ 6- మిక్చ్ (హా) 

మకీచిఫలము, మింపశకాయం 

తాళములు వాద్వష్టూగేపములుం 
చో 

శ ల జా వ్ర న తున్న ఖీ ౯ జీ పా ([ -గాజర్్ వెంత ॥ న. ప్ ంద్శ 

వ 

వా రోజూ 
౧౧ ఎదొ 

లోట డౌ య్ 

క్ (క్ర గాజ్నా మ. అకార ల స కళగా ల. 
ర్ట జు పా 
ఆజయమి'ఎ, ఆకమ్తుటు చలెసుక. 

ఆం 

గా టో 
స వో (ఇం నెం) చలీ చు, వలబస్ట్రైం 

ళ్ కా ,లి వ్ ప = హ్ శ క్ అలీ త [$ గాడ్ (హి, నమ్రై) మడె *సీ,కలమము 
నన | లె కయ. శ్రి రి 

) (గార్ (హె) ఇది యొక ప్రక్యయము 

(వృత్తి చందు శాఎ, కారయ, చే య 

వొండుం అన్సు అర్ధములనిఇమష్పను- 

(1) (ర గాం (హి,పు సేద గరు నోడలు 

"మొొు॥ప్ ప్రూయుబుకు లక, ట్టు శ మ్రు 

జీ 

త్ాక్ల మన్ను శేక ౩లిపిన బుున 
(లీ 5 
అసనల్కు ఇమాం 
మ క 

ఫీ (౯౬ ఇండ 1 పళ! నొ యున్న, జొద: ఇ 

మాట్టుకూటు వెయ్యి. పొంయుం కుం సలము. 
ర ఫ్ 

గ్ అలి కలు క పు వ్ ఎప ర గాడ్యా పా! కూదుుంా హెకుబ్బు 
తో 1 జో ప త్ 

జా ఫాట్టుట్టు చొళపటు హాటివనుట్యు 
వ ఫ్ 

జాదుకొలుపుట్టు "ముకక మెం. నిక కనక * 

ఫి (౮ ౯5 కీ త్త న కన జ న క జమ గాడ్ (హాంత్ర్రైాల కష్టము సంక 

సేమ్యు మషహ్తశంకుం 

(| 1! కి స్ 1! రి 
భళా వ శ అక్ 78 

గ్గు న ఫీ ల్లో ఆ మ్ 

క. ఇ్యృఖీీ ఈ ్్్ఞ్ళ. కా శారు ం దా చాడ అరల ళు 
మర ప్ జు వే ర జ్నాచ్ర నా గ షో 4 హా జ్హ 

వా ళా న్న క్ పిఎం మపెన ఉ్నే హెతముం జ జయిునక ళు 

ఇటు కులు జ అస త్వ జు ఇ తా జ హ్ చే మెం, కషవనక్యెన డిటమెన వలిసిన, 
నడ కా. జి బరువా కో (పై మాలా 

దివ యమున లాం కొంయ ల దావాలు క్త) 
తి టెంక వ ల రలేఎ గెల థ్ మైనం కు 

య! క్ష ఇ చేసా జ యే గై త్ = జు ముపికబక్టైం మత్తేనమ్యు మదప్త్రయనువనుం 
జనా. 

నా క కై. 8 ల కె ఆ? త నాడ పాం త్రై) శకటమ్ము. బండకి, 
నో వ్ 

ల కైల్ 

టు! సై ఈ₹-వాన్ -బాన్ 
ఆ” అ వీ్ణయిం 
గ. టో ([) పతి న జే స్స్ 

ఒకి 
ల్ [) న వ రి 1 న్ 

జై శీ 

“వాత్క బండపోవుటకు కాలిక (తో-ము. 

జో (మ్ 1 (ర్రట్టాన (జ) శకట కాల 

యా! జ్ జ్ ఇ స్వా కూ... శ గాల్ (హి.ఫు) ల్లము, బ్య్యూచెక్కిలి? 

వంపు; గా9సము, పటఖ్ ము (హ్ న. 

జంభఛ్రాలు, డంబములు, 

అధిక స్రనంగము. (వొజాలక). 6 

౮ టు ఆళి “హీ చంపల: కట 

తిసంటి వాయి; 



టను చ 
స సత. చెంపలుపిండుటం 

యయ ల! (ఫ్ _సేంక్నా (హీ) ఆఖీినం 

దించుట, దీవింపుట్క ఒకవినాహకర్మము. 

(౮ (ర వ (ఫ్ కాకా ట్య (హి) వచెంపకొరు 

రుట ; హానిచేయుకు. (3 ్ ట (-కచ్నా 

కాగే త (హ్) ఫై. వద ఖ్ తిట్టుట. 

ఫీ (గాలా (హి,ఫ్ట) ఏకిన పిత్తి పింబిక; 
పత్తి, ఊండ ,పిత్తివిడిఏక్సు పత్తి కాయ 

లోని పత్సిజటాండ, మినసల "తెల్లని. 

ఎ ఈగాలూ (హి.ఫు) వదరుబోతు, మాట 
"కారి వావాలుండు. 

స. -గాలీ న. శ్రీ) తిట్టు, బూతు, 

ఆప గో ఆ 1 (₹-నళాజ్ 
స త న (రాళ 

| తెట్రుట, బ్ (ళ్ జే (య్ 

ఖా-నా (హి తిట్టుతిను ఓ, తిట్టుపశుట, 

గ ౮-గామ్ (పా.ప్రు) -గాస్తిమము ఈమ, 

౭6 గామ్ (పాంఫు, అడుగు, ఉఊఆ౦ంగ, జేంచ్వ 

పాదము క్లెముు ఒక గుజ్తపునడక ఒక 

అడుగుకొలత, మూర, అరగబేము, 

0 6 గాన్ (హి.పు) గానము పాట, 

6 ఈ గానా(హీ% ఛానమువేయుట, పాడుట, 

ప౦చురపరచుట, వెప్పుట, 6 (య౮6 6 
-బజానా (హ్ గిక వాద్యములు, 

=టేనా (హీ 

శప ఈ గాంక్ (హి. స్ర్రై)(6౦ధి, ముడ్కిగంటు 
కణుపు్పుు సంధి, కీలు, అతుకు, కంతి, మాం 

స్య్టంధ్శి నాఖ్సి బొడ్డు, మూట్స సంచి, 

591 ్ప శ 

ములళ్దెపసుపు లేక సాంటి మొదలయినవాని 

కొమ్ము, 'స్పర్గ, కలత విరోధము ఒడం 
లన) 

బడేక్క ఒప్పందము ఆటంకము, అడ్జు, 

యుుం 66 టం 6 
-బేనా-లగానా-బాంధా (హి ) ముడివే 

యుట,మూటకట్టుట, కై పాయుంచుకొను ఓ, 

న! అప 6 -పడ్నా(హీ) ముడిపడుట, 
స్పర్థక లుగుట్కు చిక్కు పడుట. శప (౮ 

[1 డ్నా (హి) వధూవరుల 

౯ సలు ముడివేయుట. [5 శే [ఫ్ --కా 

. వ ము ళల్తె లోని, నాగ (౮ 

10 నక = కావాలా (హీ) ముళ్టాగల 

వాడు, ధవవంతుడు, ముళ్ల్గుళల, (గొంధిల 

దిక మెన, 
కర్రా రులా 

ళ్. 

టున్న 

ప ఈ గాళా (హి,పు) కక్రైమెం॥ వని 

ముడి లేక గుంపు. 

(ప ర -గాంశ్నా (హి) కట్టుట ముడివే 

యుట లేక ముె పెట్టుట అతుకు వేయుట , 

ఆతుక్షుపెట్టుట్సు అంటకుట్టుట్క పోగుపో 

పోయుట, కవిత్వము సేయుట, రచించుట, 

ఉ ద్లేశించుట్కు సంకల్పించుట, జేత చేయుట, 

కలుపుట, కూర్పుట్క చేర్చుట, కట్టుకొను 

ట్ప కలుపుకొనుట) తనతో జేర్చుకొనుట, 

లోపరచుకొనుట్ట చిక్క వేయుట లంకె 

వేయుట, బెబ్బ మె! వానిని బేనితో 

“నెనందప్పించుకొనుట. 

(మి ౮ స క -గాంజూ - 7గాంరూ 

(హి, పు) సంజాయ్యి ఛంగ్తి కలంజముం 

ంళ7ాయడ్ (హి. శ్ర 

ముడ్డి పృష్యము. 
౨ ఈగాండా (హ్. 

్ట 3 ౪ఈగాండర్ (హి 

యైా)గుదము,గుహ్యూమ్చు 

పు) ఎెరక్కు ఇక్షువు* 

ర్త న 



స్ క్ భోజనమువె షెోస్టైట, "సంత 

రం త ఊ ళరవిందు సేయుకు 

న్ గావ్ (పా-ఉు నోవు, అవు, ఎద్దు 
ణ్ ద లా (రా జ లీల ( స్త శ త్ మ 
పట్టు మెద పటు. జ్యయ , 1? -కకీయ 

1 ఇ 

జారి 
య 

శా ళో న (భాద “సై పై కులం వ తః ష్ లా | క్ ల గో [మె (₹ షా 

(పాానోళాల క్ పం చ్యు వటవవొ ప. వం 
9 ఈ తల్. నా 

న థి ్ష క్ అదవాల్ కొట్టు. (ఏది త్పపాా ర-ఖుక్ష్స్హోనా 
(ఊఉ) సనతింట పోవుకం, నాకవవుట్క న్ను 

కూచి చుయ్యంక్కి తుతాకం్టుక్వి 
-కౌాగన్ (పా ఆవునెమ్యు,నేరొ జనము. 

లి  ౮-జికాన్(పా) ఆవు నాలుక 
వె చేసిన రత్త ఒకఓపధిి నోరననె 

పతి, శాక్మందకు, క్రమ ఎస -జ్మేవో 

జోకి (పా) బకాఫ్యత, 'పా9జల్యము= 

మ్య 3 ౮ -మేమ్ (పా) మహిపము, 

హత్య. భశ ఈరవావామీ్ (హ్రీ అవు న్ 

వెం 6, స్త్] 

ఉప నా 

0 ఆం ఈ ావ్ శాన్ (హింస గ్రామ 
కంథమ్ము ఊందక పిచేకము, ఊక పళ్ళు 
వ్లలశకైన వటం 

భో జకొోచ యో న క్ డం = 
కచ తశ ”ావ్ ఏ (జా) కళల వంంనమనమెన 2 

“తెలివిచూపిన, కును 

టై భక్ "పది ల ఇం మ ఆ ఒనరు = 2 వే 
న్ & ఠి కీ య జ కో మా వా ప్ దా హమ్ | న! / చది తూ 

1భ్ నా 4 _ క ర గాహ్ “వా. శ్రీ గద్దెయం సీిహోస 

నము కాలము, వేళ “సమయము ;స్ధలము, 

; ప; శేయ్ల; షాదయము 

తడవ, 'తేష్య ధృవవకతము, వ 
క ళో క శ - గాహూాబ గాహా 

చిత్ , అప్పు జుం 

యి౮తగాబజాక్ (హి.పు) ఇయకుండ్యు 

ఉప) కదా 

అదం 
ఖాది సి 

్ట 

కే 

నోము, చేచము, ర! 

యకోగాన్ను (ప్రా కప్పకు 
నునసయుబు, మట్టాడుకు, న్ ఇ రచముశ్వా క్ 

స్ ్ ఫ్ర ఇని 

లీ య న. గాహయొగొయిా సు. 

ఆవు! నొవ్వు మేదకుయ్కు సౌాభఘువుః 

క్రిత సు రా క్ 
_రోవాన్ (హి) నోరోజనము* 

కచ్యుత్ ఈ గాయీద (పాం శ్రీ) కన్టైడీక ము 
వెడినదై 



యుల 

యకుళతనాయక్ (హా 

పాట పాడువ"య, 

పూక) "గాయకుల శు 

(ర ళాయన్ (హీ. క్రీ) పాట పొడు 

నడ, పొటకునాలు 

1 యకగచ్చా (హి) బలిసిన ఊరిన, 

కసబ్ (పా.పు) కవచ 
అన్న పాసకుడు, 

వి మతస్థుడు= 

త్ సక (హి) దండ్సి దొడ్డ, కొప్పంద 

వ్యముగల్ప విలువగల, గ? ర్వముగల, దళారి 

కారిమయైనం 

గ. (బూ (హి.పు)ు గడ్డము షన 

రానివయసువాండు, నసవయౌొవనుండ్యుతరు 

న కర ర. నభ వ. 

గ-శ్రాతా- నంత లే! శాంచా 

స కేడబుజ్హ: పె ండపురుగు., 

మ్సు శీర తాణమ్వు; 

జా ఆన్ నా లో గప్ గప్ (హా స) గుట గుబ; 

 నటనటు షరా. 

* భావణము, వ | -వే కుకమాట, 

ఉబుస్స్కు వట్టి నూట ఉత్త మాట; నీలి 

వార్త వదంత్సి వర్కు శ్చరబండు, జంధ 

భ్దమ్ము ప్తె ఎచ్చులొ; బుడుక్క్లూ (మును 

గుపిప్పుడు). వ య్ "వవ్ (హి 

పుక్కి-టి ఫుశాణములు వేడుక మాటలా, 

ఆకాళపురాణము, జంభాలు. శ (టన్ 

యచి. మాన్నాాహా6కన్న్న (హి జం 

న. లేక కొట్టుట; నీలివార్తలు 

వ 

ఆనేగుప్ (హి) రవాస్వమ్యు చిమ్మపీోటి, 
ల్ని 

వన్టల నడియలు పడుట్క వేప్పుడులేని, 

కసీక మతేస్థుడు) 

4 ద 

లలత న ప 

యాపాత్తాో చుప్ (హి నిశ్శబ్దము, 

వరొనము; పీల్లలయొకా యాట) ఒక తిను 

బందమ్యు ఒక ఆటవస్తువు 

ఆ సఛానప్ (హీ 

నట్ట గుటపట, 
యాన్ గుపత్ (పా్రఎ_సప్తమైన గుప్పముగా, 

పల 

యగు పీ పొత్తి గుప్పమైన ఆయు 

ఛు, గుమ్మితి, కత్తికలం 

పు గబగబ్బ గట 

ఫుష్యు-లను, విస్తారము, 

(య్య గపక్నాా (హి గుటకచేయుకు, దిన 

మిశంసట్క గబుక్కునప పట్టుకొనుట; వెన 

నున్న దానిని వెన నేపట్టుట. 

(జగుఫా (హి 
అ గుఫాం టం 

య శ గప్పీ-గప్పీయా (హి,సు) న 

కంటే వదరయబోతు, 

కాండు, మాటకారి 

పు) గుహ, అడవి. 

కల్లరి? దబ్బజ 

యబళగత్ (హిం శ్రీ) చలనము, కదలిక; 

గత్తి దశ స్ధితి; మాద్దము, రీత్రె. త్రీరు, 

వనము పద్దతి; వర్వసస్సు లకుణమ్వు 

"వెఖరి; జానము "తెలివి ఉపాయము; 
యె లి ము ా| 

థ్ ఉఊత్ర్త్యగకిియల్వు నృత్య గీత వా ద్యాదుల 

గతీ లయ్య తాఠము; 

సయముః ముక్తి: 

దుష్దశ; దురవస్థ, 

అఖి 

“మోతక్ష్సుమ్యు గత మైనది; 

దుప్పతి; -మొంక్తుడు కొట్టు 

నాకును; 

టు (స్తాం. 0 టల య్ -భర్నాా 

నామ్నా (హ్) అభినయ ము6 జూఫుట్క 

ఆడుట్స "'వేపుముతెచ్పుట లేక చూపుట. 

(6౮ సక్ కా (హి 

దుడ్డుక జ. 

(శ ॥ శ్రహో గుథమ్గుథా. (పి) పెన నంగిన) 

ట్ సి ఊకఉనగులాకటు, క్చ్ళకలాతిం* 

పు) బడీ త్ర బాణాకట్ణ: 



ట్రతగుథ్నా(హి)పెనంపట, ఇనలుడుట్స 

పెైనగసులాడుట, గుంచ్చేబకుట, నాను 

బడుట్సు కకూక్చంబడుట, దూర్చంబడంట; 

నిమగన్నమగుట,మునుశుట్క తత్పరమనుట. 

0! ట్ గుక్ వాన్ (హ్) పేనయడిన, 

(ణట్టా హి.పు) చీలమండఎముక, మణి 
బంధము చేతులయొక్క_గానికాళ్లే మొకం 

క్ , గాని ఎముకల కలు లేక బంధ్ధమ్వు వీరడా 

శ నత అ ఆళ్ళ వ్. న్ా యు షరా ల సై అజాయ ్ష (న్యా "లీక దట్ట్రమ్వు హుక్కా భమ్వు కలియు వ (₹) తరజల ఆకటాశతూ/ ముడ్ 
వ్] ఖ్ 3 క ఎలయ ము . న చోటు బేక అతుకు; ఒక తినుబంన కు జ్ 0 ష్ యవిడుపు. కళ్తువొర, 

. క్ షః కటు ఊాక్సడ్ద మొవలసవాని పాయ, అంట 
దేపామందు శ్రాపిడిచే కాయగాచిన యట చ త్త 

జిక్ంచుట నానం'జమొలకొలత, "సల 
భాగము వజిప్పజాలతునక, షన శ కలల: 

కటైంయటం 
న్ 

(హే గుట్టా (హి.పు) మరుగుజ్ఞు,ఫూట్టినాండు, 

డ్డవాండు. శాలుగుమూలల పాచికలు 
గులక యి సొటైకాయ. 

ట్ 

భం యత గట్పట్ (హి) కలిసిన కలిసి 

'మెలిసిన్న పెనంబడిన రడి యల్ళ యత్ 
_పాగీనా- పెనంగుట్ట కలియుట సంప 

రృామగుట, 

యాంకటక్నాంహ్.వు)మాడ్చ్యువృష 
యో ?ట్టక్ (హీ. శ్రీ) విరడృదట్టక్సు దిక్ళు 

గుడాడీలో పెటు పెంకులిళ. 
0౧ లు లి 

జము మోపు, 

ఆ ఖం ్త్ (అ తా వరా చె స 

ఇష తొల పడిన క్కు) * చ జ య్య నొ యు ముల్లె; ముడ్తుపు, ద్రవ్యము పరిమూవ్రా య. 

క జౌ యిక క ఫ్ ఆధా వం 
ళం వ్సమ కంత నా ఆం శ 

-దవోడ్- ముళ్లైచేక్ప రాందు, ఇ నార్నా 

యు పు మ క్ట మూ,ఫ, (రయగుట్టూ (హి.పు ఘుటిక, మందునూత్ర 

వదరం+?ను మొదలగు ఆటలలోనికెయి 

చిన్న పుస్తకమ్ముశేతిపు స్తకమ్ముటిప్పణ ము, 



తే 
గిజీరులేన్వి బు ద్ట్లేని "తెళివిమాలీన్క మొద్దు, 
వా క్ రై ఎంకి క 

॥ లేలే గీ (హి. ఫ్రై )మున్తై, న విత్త 

నమ్వు మాంస్మగంధి, కంతి, నరములముడి, 

లోేహాముల(గటుంగసు మూసు 

ట్ర గశ్నా (హి పోగు పోయుంబకుట్ర, 

కుట్టబడుట, అట కుటబడుట్క అతుకు 
ల ౩) టట 

“వేయంబడుట; కలియుట్క ఇచేరుకు, ఒక 

టిగానగుట, కూడుట,  ఆఅంటుకొనుట్టు 

సోతు పవెంటియు( గలియుట్ట్వ కవనము 

“మొ॥నవి రచింపంబడుట్క రచితమగుట, 

కలుపుట్క చేర్చుట ఒకటిగాచేయుట. 

టకో 1 ఆల్ నళ్వాంసీ (హి. శ్రీ) సుమారు 

అయిదు అంగుళ ముల కొలత. 

ఆటో గట్టీ (హిత) నుడి, ముల మూట, 

కీలు బంధము, చెబుకు మెం నొనికణుపు, 

పసుపు మెొొగనాని కొమ్ము ఉల్లిగడ్డ మొ! 

వానీ పొయ, 

(శ్రర గరియా (హి. శ్రీ) చిన్న మాట్క 
ముల్లె, సంచి; కీ క్లనొప్పి, వాతపు పట్లు 

వాతరోగ ము, 

కేజ్రట్ గఠీలా (ప్, శ్రీ) ముళ్లుగల, (గ్రంధిల 

మెన,దృథఢ మైన, దిసుమైన, బలిస్ట్రమయయిన; 

దృథగాాత్రమయిన్న నట్టి. 

లే గుట్టీ (హా. శ్ర్ర్ర)చారపుగిలక లేకకండె, 
చొంగలాో వేయు తాతితునక ేక పెంకు 

బిళ్ల గులకణాయి. 

డో గజ. (సంపు) గజక్సు వీనులస. 

ఆతు పీ (పొ) నజపిప్పళ్లు, ఏనం 
వీష్పలి. గ -బాగ్ (హి) గజాం 

ళ్ 

ర్ర్ 
లీ నే 

యం వ నే 
(హి) ఏనుగు తలయందుంజడెడు 

ముత్యము (అందుర్సు, 

! నజర్ (హైి.వు) ప్రిబోధిక్క పివ్షార 
వాద్య (మ్య ఎప్పేరికగంటలు,మారుమైోక, 

నాలు'స ఎశిమిది లేక పండెొండుగంటల 

“మోత్తీ 

తోడ వెంటవెంట అన్ని గానొట్టుగంటలు; 

వేకువ) "తెల్ల వాఅుంజాము, పాత కాల 

ఐ"ద్యుము (న-గా రా -వెం॥నవి), ఎజ్జవియు 

"తెల్లవియు కలీసిన నోధుముల్యు గగ్తనము, 
శ జు 

్ర ॥] ఏష -దార్ (హి) ప 9బోధ్ధిక్రళల 

(గడియారము), శవ న్్ -దమ్ (హూ) 

వేకువ "కెల్లవాజలుజా ము, 

య్ గజర్ (హి శ్రీ) గజ్డరము; ఫీళఠకంద, 

1 ష్ గట్రా (హి,ఫు) పీతకకంద కూర లేక 
ఆకులు; దట్టము గాగ9చ్చిన దండ చీక 

హారము వల కంకణము ఒక విధమైన 

క ౦0కణము, మణిమేఖల, 

యోగీ (హింస్త్ర) గొల్లి గొల్ల 
భామ (మంటిబొమ్ము. 

(కు! గిజ్ గజా (హీ) తడికడిగానున్న, 

తడితడిగా, పేల్లవేల్లగా, ప పచ్చిగా 

_.నున్న్వ పాగాకాదకని, ఎచ్చి పచ్చియైన, 

'మెక్త మెక్త-గానున్న, లుకలుక లాడు. 

ముగ జ్ఞా(హి.పుగ చ్చేకా రు,కబేరాక్షము, 

వ్ మకు! సిజ్ గిజానా (హి) లుక లుక 

లాడుట్క గులగులలాడుట, పాకు మేం 

డుట (ఫురునలు,). 

(శ్రమ గజ్ష్రా (హి.పు) ధనము; (వ్రవ్యకూ, ధన 
రాశి రాశి పోవు, కుప్పం 

(శయ గురూ -జ్ఞ్యా (హి) గుప్తమ్వైన్మ్న మజుం 
గన రహస్యమైన, లోలోపలి. 

కము (6 జ్ నాల్ (హిస్ జ య గసునర్మీ (హి.్రీీక్కు, 
నాళము, పెద్ద వీదంగి, యో ల్ ధ్ ఆ డుకుపోత. 



శ త 

(యయ! గుజియా (హ్, క) ఫూక్షపు బూనెై 

కరి జై కాయ ఆంటుపో,*స, 

క ఎ ఎక చ్ (హిఫ్రుగారం; య్యబుకరదలోది?6 
క్ 

బకుషష్పుడు(పనక్కు), కతి మెం[వానితో 
వో వాం 

న్నా ఫే ళు ఎజ్ ఇ, వన నా కారా వే 
బెంచి చప్పుడు(క సుక్కు యర వ్ 

దట్టమైన, భారమైన లేక మందమైన, 

అజీక్టశరమైన్న అరగనిం భ్ భాన్ 

(హా) కొక్క తిసిన జన సమ మ్మమూల 
లా ము రా, "అది ఏంపుగూడిన్న కలిసిన్న నాజిబిజియైన, భ్ 

శాలు వయసుదిం 

ల్ సాగ క్హ్ా.. శ్ర) ఆయుధములు 

-మొ[వానితోం బాకుయుషప్పుడు,కసు క్ట 
షీ షా ఇవ స్ట జైన 

9 జో భా, 

ఖ (హి.ప్ర) రు గుల, 

కుమ్ము ధాన్యపు వెన్ను క్ంక్ గుంపు 

పోగు కుప్ప, తెక్సై, దారపు ఫ్పంజము. ఉట) 

'  ౮(శథ శారా శృకి,౯ నమకము. 
జు 

కో గుబీ (హ్. 

(౧౦౦) టిడి 

కో గచ్చీ (హి. శ్రీ) నరా రాలా 

బద్ది లేక గుంట కుంట, శు ర న 

“ఆభ్ - చిన్న కండ్దు, లే క్ట తా 

విధయమెన ; గవ్వలాట 

ఉత ్గద్ (హి.స్ర్ర్ర) దబ్ముమనుచప్పుడుం 

చక్ న్డ్ (హి.పు) గద్యము; వచనము, 

1 గదా (పా.పు) ఇెక్సవయు, విషే వ్ 

యో" టాకీ (పా్పాఖైయషు 

వి ద్చ మెత్తుటఓ 

స్ గదా (సం. శ్ర) గద (ఆయుధము, 

పాలా = ఒక 

ల5్96 

డా (హికు జెప్ప 
కంక్సి చెన్ను; దూదెషమయప్తు జూడుకట్టం 

మిమిదల సఘనాని 

ఫ్ కా నా ల అలావాకట వంక ఏకము; 

క్ళువ్పు, ళు (చ్ 

జ) సాచి యూ) కంలసడు, పలచ 
అనో 

శ 

దనమ్ము వర్పదుక్వము. మెక్తేనం 

6 గుదాకా (హి) బొర్లూ”ాను అంద 
రు 

ముగానున్న €, వొదల, జాడి౦పు, 

లా "స్ప ద్నాల, 

చ్క్తాటు (ఇకొట్టు- 
జ జా, వల 1 గదాగడ్ (హీ. క్రీ దబ్బుదబ్బు న 

గ్ ఇ 

టో! ష్ 
కిద్చమెత్తుట్క చిచ్చము. 

రా 

ము బళ +వ్బవ్. “హి దబ్బుడబ్బున (ఒక 
పకందపడం). 



(1% ఎన 
(1, ట్ గడాంనా (హి దోరపండుట, 

పండుటకు సద్ష మగుట; బొద్దు వొాతటుట్యి 

న క్రుట, బలియుట, 

ఊరుట, కన్ను ప చ్చి పడుట, కన్ను 

నొచ్చుట 

యతి 1) ఎ గడ్రావాట్ (హిం్ర్ర్రీ దోర 

దనమ్ము దోరగా పండియుండుట, 

భయ గుద డీ (హింత్ర్రీీ కంధృ 

స స తూట్లబొంత; సామర్ధ్యము, శక్ర 

తాాణ; స అంగడి, గుజలీ 

అంగడి, వాంతవస్తువుల ఆఅంగడికకలగూర 

గంప, సంకరము, 

(ల? సక గుద్డియా (హి.పు) బొంత కష్పు 

కొను వొండు చింపిగుడ్డలవాండు; బొంతల 

వాండ్వు గంతలు బొంతలు మెొ॥[నవిఆమ్ము 

వాండు "లేశ చాడుగకిచ్చు వండు? 

మగడ (హి.పు) మూడు కత. 

1 ఎత యోగుద్గుదా(హీ) మృదువైన; మె త్తని, 

బలిసిన, బొడ్డుగానున్న 

(1 చమోగుడ్గుదానా (హి) గలిగించుట, 

చక్కిలిగింత పెట్టుటపనవ్వించుట, (పోత్సా 

"వెట్టుట్సు పురికొలుపుట, శపుట. 

(మటు 1! చయ గుడ్ గుదావాట్ (హి. శ్రీ) 

వక్కిాలిగింత, సలిషింత, 

తు తయగద్గదె (హి.పు) గాళ్లు, (జన 

లు చన్ను, నోధుమలు), 

త య్ గుద్గుదీ (హీ. శ్రీ) గిలిగింత. 

టన నర్లా (హి) కల్మహముగల, ముటేకిళల, 

" మెలగల; కలంగన్క కల:కపడిన్స్న పంకిల 

-మైన్క ముటెకియైన్న మష్టుగల్క బురదగా 

నున్న ౮ $ ₹-పన్ - కలంత,కలక, 

పంకిలితృ ముట్రెక్సి, మష్ట, 

న్9 

త ఎల్ గశ్రాయా (హి. ప్రై 

రి 
వా! 

ష్ష్ 

త యోగుక్టీ (హి. శ్రీ 

యప 

(టీ నజ్డానా (హి) కలయసటు కలకపా 

రుట్ర, మ టెకిగానగుట, మబ్రెకియగుట, 

;) పంకిలిక, 

ముఠిక్సి మష్ట్రు మెల 

(6 ఏర్ 6 టగుద్మ-మా (హి.ఫు) రంగ 

వము, మృద్నువెన షోంగడ్సి ఇొం% డిబొంత , 

ముతక శాలువ 

ట్రయ్ గుదన్ (హి. శ్రీ) పర్చపొడుయే 
కొనిన యాడుదిం 

(ఏ యోగుచ్నా (ప్రొ పచ్చపొడువండుట, 

ప రృపాడుపు, పాడు ఫ్ర 

(01 ఏళ. 0 ఉోగుద్నా-గుదానా(హీిపవ్చ 

పొడిపించుట, పొడివీంచుకొనుట. 

1 య్ గుదవ్వా (హి.వు) పేంక (పిల్లలెత్తు 

కొనుచోటు), రొండీిః 

వ యగిథ్ (హి.ప్యు గద్ద, బోరువ్వరా బందు; 

ఒకవిభమైన గాలిపటము, 

(ఏ గధా (హింపు,) గాద్ధభము, -గాడిద, 

-గాలిగెౌడు, మొద్దు, సుంఠళుడు మూవ, 

-గాడిదమోకేః లల్ల [తతో _పన్ (పొ) 

బుద్ధిహీనత్స 'తెలివికాలిన తనము, ప్ఏ్ 

ఏతా -చంద్ (హి) బుద్ధిహిశుండు , థుం 

కుండుం అమి ఉం టాల్ టట్ 

(క “*-గాడిదశేము తెలియును గంద 

వొడి వాసన. బద (టయ -గథీహ్) 
చాగిలివంటి ఒక పిల్లలయాటం 

ఎత గధీ (హిం శ్రి) ఆడు గొడిద. 

ఫెయిత్ గభేడీ (హి.,్త్రీ 

ఆంటది (అండుది, 

చెదడత ల త లసమొక్క 

వెనుక భాగమ్యు మూపు పెడయొక్క 



జయే ర్రిర్ర మో 
వెనుకటి ఖా గ మ్యు అగ్రవ్దేత్ర కండరము బండ్ (నమాసములలాశి), ఆలయము, చజుఫు, ంస్సం ప్రి మి=ఖాన్నా కాల, సాంమ్ము లే ఉత వాకా -నాప్నా (హి) తాటించుబ, జెబ్బలు 1] 
కొట్టుట, మెడమిోవ చజచుట, 

య బోగక్ది (హి. క్రీ) గద్దియ్మ గద్దె సింహా 
సనవము, దూదిపరయప్పు ఆసనము,దు కాణఫు 
వాండ్లు కరూర్పుండు చిన్న పలుపు లేక 
మెత్త లేక చోటు గంత, ఒత్తు లేక ఒత్తుడు; 
మెత్ర త్తబిళ్ల చిన్న మెత్త, ముట్టుపీలిక్క చుట్ట 
కుదురు, కుదురు బకజాతిననము నాడు 
గొల్ల గాండ్డు గా చ-నిషీ న్ 
(పా) స స! ఖం కు ద్ 
కంచ వాంయు జాసి కో మై 
నిషీనీ (పా) పింహాస నొ వేపాలి ము, 

ఎముకల క్లీలు బ్రీక బంధము, ఎముక 
తోయ లేని గాలికటమ్ము చిన్న గుడ్దడి, 

లు జు ళు 

కు మ నదిలా (హింవు) మెక్త, దూది పమయఖ్టు, వేష్పు షు. చ్చిక బయలు, భలాసక్రమ్ము 

వీనుంగుమైపరచు. మెత్త, క! మోకుజార్రా (పాప) శేవు ఖట్టమ్ము 
గడ్ (హి, శ్రీ) (అననమం ర్ 1 ఫ్ర 

శకటము, బండి, కస్తం 

( మ్గజ్తూ డా (హి.ఫు) పో బరువులబండి, 

కట్ట మోపు వెడ్డు వెళ్ళ గడ్డస్యంధి, వాపు, 
బిళ్ల. - 

1 గుడ్డా (హి,ఫ్రు) బొమ్మ, గుడ్డ బొమ్మ 
(ఎగతాలికింజేసినది. ౮(యప 1-బనానా_ 

ఆరడ్”నె చెట్టుకు ;, బొమ్ముకట్టుబ. 

టో! మ గొక్టామి (ఇంఫు) కిర స్తాన్సు 
పాహ౦ండుడ్డు దొర ఇంగ్లీషు 

ము షగడ్ బడ్ (సా)కలిపిన, కందుమోటైన, 
తారుమారైన కందినోళ మైన, గజిబిజి 
రమైన, గజిబిజ్సి కలవరము, గోలు, అల్లరి, 

ట్ర చోగడరియా (హి,పు) పసుల కాపరి, 
నో పాలుండ్డు గొల్ల వాండు. 

చే ఏక ్గడ్ మడ్ (హి)మే-డు మతో 

*థ్ (హి.పు) కోట్క గడి, దుగ్టము, 

చనుంక న నివాససమ్దు 

ల్ 

ట్ర్ ఠి మూ ష్ శ్ ళా లు! తో గుహా౭క్ (వౌ విజ్ఞా 
నము, వ్నంత్కి ల న, మన ధం చెలీ0 

రణ 

చమ్ట్క ఇచ్చుట, వదలుట విడుయే! అ 

6, మో గుజార్నా (ఊ) జికప్పటుగడపుట, 
పుచ్చుట, వేయుట, తస ఆ గా. మ్బ క 
ఇచ్చు ఓ, ఇల్లించుట్క నివేదించుట, 
తీర్చుట, 

స్ు 1 మళ గుజావ్వనీ( పా) త్యాగయోగ్య 

మెన్ఫ విడువదగిన, వదలుకొనడనిన, 
శ్ మోగుజీర్ (పా.ప్ట) గతి పాక, పోవుట, 

పా9ంత్రము, పి దేళమ్సు . = ఘుక్ట్రీము 
య. కక) య. ా (తు (తోవ, 

మౌాస్త ముం య! క్ష. నామ(పు "సెలవు 

చిట్టి అజ్జాపతంముం షా 



క. 509 తే 
(౮ (1) పన సజేనాన్ (పా) జేర సనడి,పోవు గ్ర | త వ (హి, పు) 

నడ్కి కా లద్కి జమసట, పోవు ఎఏజేయస 

వనమ్సు య చాటు, జవ 

కొసుకం, ఇచ్చుట వి "సవ య నిజే 

దించుకు, ము౦ందుచై తం క 
ల్ో 4 

వక చఉచాటుట సప చుక, సంభవించాకు 

కు ష్ గక్రీ (ఊఉ పాయం కాలమప్పుకు 

వ బాట హ్హ ప్రీత అంగళు, అంగళ వమన 
యగ రిగి స్ట 

అమమ తరోగుజేష్త (పా) గడ చిన, జరిగిన, 

వోయిన, గతింబిన, 

యయ ోగజ్ లక్(సా.శ్బ) త్తి 
చివ్వుక తి చిన్న3త్సి 

8 వశ గజి (పా.పు) కొండనాలుక, అ 

గడియలు, 

గర్ (పా) ఈప్రత్యయము (క యొక్క 
సంక్షేప రూషమైనప్పుకు కర్చ్ఫృ బోధక 

పుక్య్యయముగా నుండి కార్మి ౩"రు:ండు, 

చవేయువాండు, పనివాయ ఆను అస్థ్రముల 

నిచ్చును. మరియు స 1 ఆను పదమునకు 

సంత్మీప్ప రాూపముగానుండి అము జే,అమున్న 

ఆఅయినయొుడల అను అక్థములనిచ్చుగు. 

గ్ సర్ (హి.ప్రు) గురువు, గురుండు, క్ ల 

కవ్ము, సూతంము, కిటుకు, ఉపాయము, 

ల ల్ో 

నూక్కుమ్సు మూలము* __జ్ఞళి శ యుఖీ 

_(గుకుముఖి), సీకుమతస్థుల భాహ.. 

1 గజా (హ్ ఎజ్జని పుల్ల (గుజ్జము "తేక 

పౌావ్రకర్సు, పుల్ల %జ్జము. 

అన | (శ సిరాజ్ (ఇం-పు)బొంబా సుగుంకు, 
చిన్నగంక్టు నింపి చేసిక పిరంగిగుండు. 

-గాాసమ్ము శక్్బబ 

భఖ బొక కేస వ 

శో (గ్రామ్ (వ, ప్ర) గార్సముమ్ము స్వగసప్త 

కము, 

కో! ననే సెగామో (పా) నుకమైన గొప్ప, 

గౌరవ నీవమైన; వూజ్యమెన, పింయ 

మెన, మనోజ్ఞమైన, మనోవార మైన, 

ల ఫ్ సిజ్తాల ా భారమైన, “బరువైన 

ప్ర్వయ మైన, “నెల "హావ్చైన్న మూల్యమైంని) 

అసహ్యామైన్న వల మెన, అనివ్య మైస, 

కష్టమైన కర్రినమెవ కప సృకకమైన, సోమరి 

మమ్న. బబ్షకమెన, మందమేన, (9 ,. గ్ 

-వార్ (పాొా భారవంతమైన, ఫలవంత 

మెక ధనవంతయైన, మిక్కిలిభారముగల, 

ల (6 శ ాబహా (పా అమా ల్యమెన, 

"విలహాచె వ మిక్కిలి విలబవోల, గన్న 

వ. అకాల! న్ (పా) 
ల్ ఖాతిక్ (సా) 

ర్ చ అనిస్ట్ర 

ఎ!ళ.6!ళగనానా - దేనా లీచి 5-61 3 ( 

పడవేయుట్క పడందోంయుట,. పడగా 
టుకు కూలగొెకముక, తగ్గించుట వేల్లు, 
వ డు (౧ ళం 

కార్చుకుం 

తో గెనీ (పొ, త్రం) ప్వియమ్ము వెల 

హచ్చుటు కూమమ్ముకలువు; ఆజీళ్షన్సు 

మందము; జార ను కష్ట ము, అనిస్త ముం 
న 

ర! నే (లావా (హి.ఫు) మొసలి (హము. 

న లో క మం ఆ 
యో! భ్ గరాయీా (పా. స్రై) ధుఖ్య్వ్యా కుట్టు 

కొను£ఏ, 
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031 ఎ 

ఆవక్తృనమ్సు. క్రియారూప నిష్పత్తి తిరి 

క్కు మాజంను 

ఏఏల్ గడ్జాన్ నా. (అ) క్రియారూప 
నివ్వత్సి చేయుట, మేటిపెట్టుట మడ 

వక ఉఅ ౫ 

మట్ట మడతపెట్లుకు, మెట్టుప, ఆవకం 
ఉు అ) జలం 

చట్ట ఆవి చేయుట, మరలమరఠరలపేదు 

వుం లేక అనుట్ట వఖ్లిిమ్ట; అను కొను 

ట్క తలంఘట్క ఎంహమ్ట్స ఎన్నుట, గార 

వింయ ఏ, మన్నించుట, 

కట్టుప్క బిషించుట, కలుపుట చక్కా 

వేయుట, చేక్పుట్ట, ఇరికించుట. 

ం! ఏ లే గిర్వావర్ (పా.పు) చుట్టు తిరుగు 

వాక్కు పకిదరుక్సు ప9హారివాడు, తలారి 

2 నావలినాడు, మతశ్తీియాడు, కరణఖముల 

ంటెయుధి కారి వైవిచాగనకుడు, 

యు ఏల గిర్వివరీ (పా. శ్రీ) మణియ 
"ాని కొలువు మణియమ్ము. పరివర్తమ్ము 

చుష్టుతిరుగుట, సంచారము, ఎపెవిచావణ, 

కావలి, (పహారము, (ప్రదేశమ్ము ప్రా సాంతము, 

చె గత గిర్ చాద్ (పా.ష్ర) సుడిగాలి. 

(యథ 3 ఛో గిర్స్వాలిషి(పాఃఫు) బిళ్లదిండు, 
లోడ్సి లాశేడీ, కెద్దదిండు. 

౮ ఎగ్ నర్టిమ్ (పా త్రై) భ్వియమణమ్ముపరి 

చారమ్ము తిప్పు, గొపాచారము.మార్చు, 
దుగదృష్ష్యము, క పహ ము, ఆ ప తు కప్ప 

"కాలము, 'సంకఖటము, వర్తుళాది పధమందు 

తితసకు. థ్ ్ టటత -కర్నా (పా) 
తిముసట, భ్వ్రిమించుట్క  పరివరి ర్హించుకు, 
కష్టము చిక్కువ కుట, ఆపన్నుడగుట. 

అక వ్య! 1 ర్ గాన (పా, పుఅతమ్షోటఫలము, 

షు. చాంచడ, గురు; మట్టి : ఉండ 

"లే3 ద 

ఒప్పుక్ కొనుట 

601 రచ 
వానా వవప పన 
చ్ గచ్దన్ (పా. క్రి) గీివము, మెడ - 

శప? . € జ 

(ఆరు రశ అ త్ో ఏ ౧-ఊడానా 

-మాచ్చాాకాట్నా (ఉ) తల నరకుట. 

చలల ల త హలాల్ కర్ష్నా_ 

వ చు, నమక ఛి స్ | తు అహి లి్ళ్ 

_జమోన్ (ఈ, భూ సట మ (౮ తి 

[, ఏం కాడ్ రా (ఉం మెవలో కట్టు 

కొను నల్లం రక దారము, 'మెడయొక్క 

కులుకు. [సం ర్ట -కా మన్'శా 

వ, పష “మెడ యొముక్త 

సస - రీ అత్వ -తో ల. 
-మ రో కష్టము. (ఊఉ) వా ౦ను పిసుకు 

గ్ కే (0 వం -పిలానా (ఉఊ)తల 

యూచుటబ లేక ఆడి 

వ 
క్రోయుట్క తల నరుకు లహాం ఏ 

౮ ఎ ౮ - మేం వాక్ 
దేకర్ నికాల్మా (ఉ) మెడ పట్టి తో) 

యుట లేశ ₹ెంటించుట, 9ర్ధ చంద్రుము 

(ప్రయోగించు, 

ర ఎ గద్దనా (అపు) మెడవె 

"గంటింపు్కుు చెంటుడు; బలిసీ న మెడ్శ మెడ 

కండ; మెడపై శజఫుం 

యో తే గద్దనీ (పాత్ర) ఆశ్వ కంబళ ము, 

గుజ్జ ను సెక "వ్పెడు ఆస్తరణసు, మెడలో 

-బేసికొను 'వెండికంటె లేకస సరమ్యూ మెడ వై 

కొట్టుదెబ్బ్ర) గోడయొక్క_ బొద్దు లేక 

యంచు ఒక జెట్రిపట్టు ెంటింప్పు మెడ 

బట్టి నెట్టుపా 

ఎ వళ గర్దూన్ (సొ,ఫు) ఆకాశము; 
రథము బండ్వే చకర ఘు 

స 9పాజారమ్ము అదృష్ట్రను 

కతల గిద్ద (పా.పు) నృిత్తమ్సు వలయము, 

౨చుట్క అేవను'. 

-నాప్నాా (తా) గొంతు 

ఖాట్రు దెబ్బ, 

బండి -7గాల్వ్యు 
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" ఖి బో 

ట్ 603 ట్ర ట్రం 

సద్యస్స్ తప్టెణమ్సు విస్తారమైన, వికేవు వెట్టుట, పుకికొల్పుట శేప్టట, కోపము 
1 క / ఖో చస థల దా / శి ఈ. 

మెన, అమిత మైన్న ఆసక్షిగల్న  అక్కఅ పుట్రంచుప. పి త -హాోేీనా (ఊఉ) 
నల ఉఊత్స్పాహముళల, శ్రద్ధ “లృ ఆకు5 వేండియగట, వెష్పేపకుట, కా9సట్క 

మెను పరాయణకగల్క తీళ్లయెళ నాన 

"మైన తీవ) మెక, సిద్ధమైన, ఆయతమ్టైన, 

సన్నిద్ధ మైన పరుషమెన్న కఠిశమైన్న అని 

స్ట్హమైన, పైత్యము, పిక్తసం॥ నిష్వువలె 

నున్న ఎజ్బగాకాలిన్న కాలెడ్కు తేజస్సు 

గల్క కళళల ,కోభాయమావమైను ఆహ 

పడిన కోప ముగల్హ సవంతమైన్మ్న పటు 

య. కగయిన, నికరముగా పోకిరి 

న ధూూర్మైక న, చుజ్యుకైన, ఉల్లాసము 

ా న . =ఇఖ్ క తలాతీ 

న. సె గ 

సము ప్రద సుకా ము ల్ 
తు!) ౪ -ాబాజారీ (పా) ఆం'డి 

బాగా సాాసట, జనసమ్మసన సుం 

స్త ల్ -సానీ (ఊఉ) వేడినీళ్లు, లేకస్సు. 

సైదా రు న్య ష్ 

వ 

ప్రయత్నము. గీమా ల్. ్త (పూ 

పలావుకు చెప్పుకొను స అ-నేకులు 

అనుకొను నార పలువు క భ 

చణ “సర్ట్ (పొ) వెచ్ప్చేని పల్లం, నులి 
వెచ్చని నోరు వెచ్చెన్ని మంచివెద్డ.కష్ట్రము 

సుఖమ్సు మేలుకీడు, షస డే 

(ఊఉ వెచ్చని బ్ర డాప్ట్య వస్ర్రములు, 

శో గ్ర. ఆగర (పౌ) దబదబు కీఖ్యి 
ము ట్ర ష్ట్ -కర్నా (ఉ) వేడి 
వ్వేయంట్న తప ప్పము శవేయుట్న కౌాల్చుట్టు 

వచ్చే సు. కాచుట; వో?) త్సావా 

లుట్క తప్తమశట, ఆగంవా పడుటకు, 

“ చేనసమ్మస్ప నము కలిగియుం 

ఉఊష్జ్రప్రుక్చృతిగల తీళ్తు స $ఫొౌవ 

ము గ ల ల! క్ ట్రై ష్ యై న, వ! 

పి! రా -మికాజీ (పా) శ్రీక్ట స్వభా 
వము, ఆ గాము, క ( -వము 

వ జే ఈ ఛి యే సూ 

"లహ (పా వంటలో చేయు పరిమళ 
దంవ్యములు, సంఛారము, వంట 'సంవా 

నే గర (పా. పు) చేసవి,ఎఎడ కాలకు. 

రిం ర్య (పా చేడి స్తూ 
రన్సి వేడివేడిగానున్ను ఉత్సాహములో 

నున్న ( వేడినీళ్ల గది స్నానవాటిక. 

యాన నర్మాబా (పా.పు) స్నానళాల, 

॥ ఫే ఆ గ రాత్ర్రోరమ్ (పా) వేడి వేడిమైన, 
కాకమైన, ఉాష్హ్హమైన్వ తాత్కాలికమ్యు 

కొత్త, ప9స్తుతము, చుజుకు "ల్బ నరస 

మైన, తీళ్లయెన,ఉడుకు నెక్తుముగల్ప ఉగ 

మైన దుడుకైైన. తీవ్రద్రైళ, ఆడుకుమోన్క 

"వంటే తోడోడ, ఆలోచింపేకుండ. 

కో స ఆ గ ర్యాగర్మతా) శ్రాత్సుక్యము, 

అసక్షి, ఆ త్సాహమ్ము. పట్టుదల శ్రద్ధ 

సంభ్రమము, సంబంమఘము, 

నే గ్ రా ”ా (హి) "రేలచెట్టు* 

క్ క్షా స్ (త గర్మానా (ఊఉ) కొంగుట, వేడిగా 

యగుట్క తప్పమగుట్క తపించుట, ఉన్జ 
మెక్కుట్క ఉఊాకుకక్కుట,ఆగహాపడుట్క 

ట్స కోపపకుట్క్ట లేస్తు ఊఉ దేంకించుట్క 

న! 



60% 

4 

వెలళేగుక్కు మదించుకు, గాజెక్కుట, 

వయసు వచ్చుట, తీక్టుము'ససబ్క వడి గలు 

టి [4 ౮ గర్మాహాట్ (ఊఉ. 
యల న్్ వష లె 
వెజమి; కూ డెొకము, పోకిరకనము. 

ర్ గు న టం న రాయా (ఉం (| గ్గు ఫ్! గ్ర 

తీక్తుమ్సు ఉఊగంక, వడ్కి క(ద్రేకమ్ముయుజు 

రుపనమ్ము చండలక్క మనస్సు దుడుకుదవ 

సా 
నో 

(శ్రా ఊష్ట్రముగాను- నుట ల వతలు కాలము 

టం త్తీ!|ీత్ట్టి భాచానె (సొాచెమట 

వాది అ 

ద్ అది ఇ ర్ 

మూప్తుట, పోక్సరత్రనముచే యు ౦. నే 
భి మ" న్నీ 

వ్ _పహారీనా (ఉడా) పపము గల్ర, 
ఇ 

ఉపహుము సేయుట క్ర పుట్టుప, జా అేశ 

“చృగదమ్రోగము 
1 . 

టం గర్శియాం. (ఉం సై) వేసవి 
టీ కలి జో వ్ 

త నే 

తయ ష్ర్న్నా (హి) పశుపు రాలుట, 

బడుట జాకిపడుట, దిసట్క తక్తుట, మీణ 

మగుబట్మ తపి,పోయి  మజల నొెకచోట 

[0 

(వాలాట్ట వలహుట్క ఆళించుబ, ఆవకాూన 

పడుట, శచ్చుట; లోంబడుట; ర డివ్లో 

వుం 

వ్! 
సబతోస్పెంటో. 

వావి | ఎవ వాస్ “మెనాలి 
రాతికుటు ప్ండిపకుబ క పస్ నెక 

భి యూ కి 

త 
మద్ వాను, 

నా క్ వ సెరాంనా హా ఉడనాటించుట, 
సీ వూ 

బలఘ్ము దంగు, 

లా వ ౯ న వ 

వరన క, సా! బంకనకమ్స్తు కుదువ? 
యక వీ లో స్ వ 

తాపం, కొకు తాకటువెటవడి చిక 
స ర్ట క్ర స క 

నక 

ఆకలంబము, ఊనుసెంంము,  విశాశసముం 

మి 6మయమ ట్ న చప వెర్వీద మ 

మెచ్చిన, మూహెన్మైన, 
లో 

ఆవల :2విత మెవ, ఆనుసరించిన, అనుక 

చెడు గ! ఇల్బ ప్ కౌాచసము.ల 
2 మ 



ష్ గాం! యే 

ర్ట 605 ణా ఛే 

1) శెంెయ కురుడ్తు 
యో ర్స్ 

శాదాము మొ॥|వాని పప్పు, పంగ్ష న్జిరు, 
క్ష్ 5 ర గస (హి. శ్ర) నోధునులు, యవ 

$ 

, కలంత, సంకటము కష్టము, కంత్కి 
అ 

ప 4 
| చ2జుకు మొ॥[వానికణుపు, 

శ వాళ వ్గొ కం. బే జ అల్లము మొ! గాని కొమ్ము, ముల్లె. (ద్రవ్య | (ట్ల ఈ0కీచాక్. (సాంప్ర) మెడ కప్పు, 
ము, బద్షమొెన్న పెట్టంబె నవ, మూయబడిన ప్ 

0 ఒజ్ధిమైా” ఏ డి ర్ ఆంగ మొ! వొని 'మెహ్స 

కుండలీ, పౌముచేట్ట కడపటి చరణము 
అంగి మొ॥వాని 

డము దుతెంపీ కినము (స న ప . గ "మెవముందుండు తెగప్పి కీసము, అ శో 
క వాణ శై క మ ౬ య్ వే ఆ లా 

న షా (వా... ర్వప్పిఆ రద మేం సర్ పనో శా(త్ర) 
ల్గానె-+ లో టి గ్త్ ఘ్ప్వ, నే చ పల్ల , పీల్లిగం ుసెవముు క్ర ఛే సిష్రపడుట, తీలవంపులగుక, (౮ (టు (నే 

ం ఫ్ ష్ (స్ఫా న్స ధిలమైన్స ముబ్లు 

గల (ముడులమాముళ్లుగల) 3 మట |. 
_ (లత -బాంధ్నా -జేనా (ఉఊ) ముడీ 

వేయుట, జ్ఞాప కముంఘ”ానుట చో కః 

్ట రై గాి సో _మేం ముహ్ ఖు 

పానా (ఊఉ) సిస్టపడుట్క కల వంచుకొ 

సులు వింతినవేయుట, త్రనతప వపచూమ్ 

కొౌనుకు, (జ. ఆ 
_గీల్. (వో) ముడి పడిన చిక్కు వడీన్న (1 మ ల ర్స్ 

ముడివేపిన. వళ , (0 స్త య!పుట్ర[ా నో 

ముడివేయుట్క అను బంధమువే యుట, జీత గా పక డ్నా లా మేంహాథ్ డాల్నా ఎన్షీన్ 

అం ఎ ౯ న. వేయుట, కకాస్పట, పోనా (శా) 'మెదపట్టుకొనుటు, వొంతు 

యూ గరప స. (పా,పు) చిన్న ముడి, 

మళళ (సఎం త్ర) గృ్ాస్తుడ్కు 

'సంవార్సి, కాపు 

యూ శో శ్యానాప్వీ (సంత్ర్రి) నృహాస్థత, 

నృహస్థాశ్రమమృు సంసారమ్హ్ము కాంపు 

దనమ్ము 

టి భ్ ఆడా ఠి రి స ఆదు అ 

రో గృువహాస్తున్. (వాంత్మ్య్రై గృహాళ్థు 
రాలు, మగనాలు, మున ఇల్డాల్కు 

పోడిమి!సల యాడుది 

ర్ గ౦వాన్ (సంపు) గంహూణమ్సు అరగీ 

"కారము 

బత. 

౯ లగానా (ఉ) 

పట్టుకొనుట్క మెడలోచేయి వేసి లాగు, 
|? గా | లా ఎ ఉంరంయటు. 67 'ట్ర్ర ఆర 

ర్రఏ (4 -ఫాడ్నా-చాక్ క గ్నాామాడ్ 

మావ్కర్నా (ఉ, పిచ్చి పట్టుట, చిత్త 
ఖీ క్రూ 

లె ల్య యము వే లుగు మం: 

స్ట న డ్ ప సల తో గురేజ్ (వె మం? పొరివోవ్ళు పర -గత్తైడు, పలా రునము, సయస,పాలుడు. 
సగము వస్తవము,తప్పించుకొనుట్ట తిరు 

గుదలతొలంగు,ఉాడుగుట ఆత్తిక్రమమ్ము 
ఆ(ప్రస్తుక (ప్రసంగము. (గ్ర సీ రా 
పొాఅింట, పరుసట్క తప్పించుకొనుట 

వ 
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నీ 
[స 

ఠీ 

ల కీ 
లము "'సకము ఇత 
ఈం 

షీ న్ 

న్ 

లా న్ గుశేజాం (పొ పాజడ్డు పకు 

ద అర 
క్త) 

న! 

కా 
దా 

ఇ 
అయా్యులాతా. 

య తప్పిం" వష టు జ 

ధు ( 

ల అవరే 

జరప 

భ్ 

గడ్ 

ఇష్టత (| 

అశ్రాజక్ ము. అమయోవమయమనముః, 

, దొెమ్మి 

జీ 

వల అము, 

నా ఎంట 
 శన్యాలాననోప్య్యుపు 
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మ! న 
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60 అసో 
యం! హస్ డ్ నడావాట్. (హింశ్ర్రీ) 

ను లం, జ కదు ఉరమ్సు వేప్పుడు, నడ్డనమ్ము. గుడగుడ, 
హుక్కావప్పు సు, 

ఆస గుడ్గుడీ (హి. శ్రీ చొంగ 
గుడ్పడిి చిన్నహుక్కాాా  కొంకాయబుజ్జ 

గుగ్దుడి, 

సిఏ ఘఫగడ్నోదడ్ (హి.పు పౌతపేలి 
కలు చింకులు కుతేనిన గుడ్డలు, ింకి 

గుడ్డలు 

న గుడ్ (హిం్త్ట్రీ) లాగు, చల్లడను, 

(స గడ్ నా (హీ) పొతుకొనుట్క పాత 

బకుట్ట అణగుట;. దిగబడుట, పూడ్చ 

బకుటు, 

[1% ఘోనడ్కానా (హి) వూడ్చించుటు 
పాతించుట్ట వూడ్చి ెట్టించుట. 

్ట్ ం ఫే గడోనా(పా) దూమ్చకు, (గుచ్చుట్స 

పాడుచు ఏ, 

య స్గఢ్ (హీఫు) కోట, దుగ్తము. 

టఫ్ గధథా (హీ.పు) గుంట్కపల్లము, బొంద, 

లోయ కనుగుంటలు, 

యవి స్ గఢశ్ (హి. త్ర) ఆకారము,నిర్మా 

ణము, పోత. వేత, వేశబడీ. 

లది ఫే గుల్ (పా.పు) జసాకసువము, 
దాసన పువ్వు 

0 ఫో గఢ్ నా(హీ) లోవోదులతో నిర్మించుట, 

వోతబోయుట, వేయుట, ఆకొరమేర్చ 

రచ్రుటు, అచ్చున బ్రోోయుకు, 

ఆరి సోగఢీ (హి. శ్ర్రీచిన్నకోట రుర్దము, 

(య హ్ గథయ్యా (హి. క్రీ) చిన్న చెవు, 

రుంకీఎ ఫూక్చునాడు, ఫాతు 

వాక్కు బొంద పెట్టువాడు. 

ర్ల సండ్ యా (హింస్రీ 

శు గుంట: 
ఫి 

"| బొమ్మ (ప్రతిమ, 

ం! 

లట ఈ ఆ గుడియాాఖేల్ 
న బొమ్మలాట; సులభమైనపని, 

న్ (పా,ప్ర్రమూవడుగులకొలతే గజము, 
అ మూడడుగుల కొలకోల, ఇ నుప్త నే డ్డి; 

కొలత పరిమాఖముు శిరిసయమ్ముమాను, ఏకు 

య... 

ప మేనా; శిరిసరు (మాను మేనా, 

| గుజాల్ (పా) నిచేదించు, ఇచ్చు; 

ఇెల్లిచు,బేయా; సేవదేయు((ప్రక్యయమృు, 

యు 1 ఒ గుజారిమ్ (పా, త్రై) వినంత్సి 
న చ్ న, నివేదన, నివేచెక 

న, జింజవీకా,పా,పు) ఏకసమ 

, చెప్పుకొను. 

(1,1 లగుడార్నా (ఊఉ) నడపుట, జరు శ్ యె 
ఫుట్మ ముందర బెట్టుప్ప ఇచ్చుట: 'సముఖ 
మున 'బెట్టుట: నిేదించుట, 

క్ప! ఏ గుజార (పావు! శేవు; ఏరయదిస 
చోటు ఫుట్టమ్ము సుంకపుఖుట్టమ్కు 

దాటుట; సోవు ఇజరుగు వొటు, జీవనము 

(బ్రతుకదెకవు, జీన నాధారమ్యు మాన్గము, 
(తోవ, ౫ *స్తము, ౦ గ ఏ! కన్నా 

(ఊఉ) జీవిత రధ. ప గాననుక). 

యే! 0 జూకు. (పా,ఫు) ప్రగల్భను, 

ఎమ, పౌబు, డంబములు 
బి లల 

ఆ గజిక్ (పా) చూడు రాళ 
సగుజేర్ (పా.పు) తోవ, బౌట్క 

మార్షము; పంవేళము, (పాంతయి, పదే 

వము ర్ వ్ప్రళ _గాపహా (పొ బామ్మ 

మార్తమ్సు పోవ్టవోటు. శ ( శ్ య్ ఎవ 

ఆమ్ (పా) అందరికొగకెన బాట 0జి 

మౌగ్దముః 

| గుజీరాళా (పొ, త్రై) జరగునది 
పోవుశది కాగలది; కానున్నది అశాశ్వ 
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త్రమ్వు జీవనము, జరు'సబాటు. (| స త్ టగుసాయీా: పె.పు) 

(ట్ గ్ _-కర్నా (ఊఉ) జీవనముచేయుట, 

ర్చ 0 గుజి గ్నా(హిజిమసట, గడచీట, 
పోవుట్క గతింయిట్క సంభవించుట్క భుటి 

లంకు, దాటు స్క చాటిపోవుటు పచుుటు. 
న్న వా! 

(౮ 1 గుజా9ిన్నా (హి) అర్చించుకొనుకు, 
ఇచ్చుట సమక్పెించుట, నివేదించు. 

ముందు చె మైల్ జ 
ర్ 

టి. 
వాటపక్కున తీరు అంగడి, 

ర 
గు టై) సాయం కాలమప్పుడు 

యయ గుజేప్తా (పా) జకిడిన, కడ చిననతిం 
చిన్న పోయిన 

యజభణజిక్ (పా.స్త్ర్రీ ఉపపహారము 
(సారాము గాని కల్లచుందు గాని పుచ్చు 

కొన్న తరుగాత క్లక్షింయునదిి నువ్వులు 

ను. “వేసి వేస్ం తిను బందముం 
అవి 

లో గ టా 
న! వీ ఠి = ఆ అ గన్ కూ 

(హా ఏమసకుమాను 

మన్నా శ్ పసుపు మూడు మేనా 

అలి క్ 

శ నచ (సా, న ముత్ర్వు బక (కూలుడ 1, 
క మో ఉం ఖీ 

ఆవ్ఫిలపషించ్చు ఏమకొను “జను జమున 

ప్రక యము, 

రి | ఏ 
(మ *సె నె (హొ,పుు కబలేమ్యు ? మా. 

ఇత్ 
ల! (ఖీ 

త లాల మ ఎర డి జం చా నన ర య టం 
చప మయం నను అడం క కక జ క ౨ లయ 

ళ్ స్ న 
ళా జ న! 

న్నా జ్ నఖ శక్ర శ జ లే అ వారా పదం & 

మ్ల్చ్య మె గ తో అ రెం న. క వ్ లం! ఛి “నా జూ వ మ. 

జ్ శా 

జ ల్ో 

క తనా టి ఫలా? సబ ద్ టను గ్ా 

వళ్ళ | ఇ కావ, వక ము సి 

జా 

ఓ + ల్ క! నే జ కాజ షం డచాటి 

ము సా సకా స చస) షస వచచన 
వ న్ని వా అవన 

నీ లు 

అవకా చొ దా వెంటా అబ అజఖార సన్ను 
ష్! ఎక" కి మనం ఇ స కి 

బె న్ గా స్ ల రా ణ్ లేటు. శ్ స ర్తశ ఇ వ్ 

చు న. వూ న! ద?! అ య రా 

ల న్యు న “ 

వ్ ల! ష్ 

పాప్ 
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యట గన్స్ (పాన్టు) పొడక్షీణమ్ము సంచా ర్తి -బన్మ్ (వు) పన్నీరు ఫూశేక్రు, 
రము పచారమ్ము తికుసట, "కావలి.[పహ ల యట -అఫ్ వాం (పా) వ్రూలు 
రము (పహారా) శేయుట్క ఊరేగింపు. 

టి? గప్వీ (పా,పు పంపారమ్భు( పహారా 

వాడు కెవలి, కొవలివాడు; శాసనము, 

ప్రకటన, పర్పిచురించినద్కి తొవ్పివది. 

సమో నవ్వ (పొ తిరిగిన, మారిన్న చెడిన, మందు దినసు- 0ఎచ్వత్రం- ౧ 

ఆయిన, -బనానా-ఖోడ్నా (ఈ) పూలు వెక్టుట్స 
అవి 

మలచముట్ట తొలుచు! రి (ట్ల య్ ట్రీ యమ ౫ఫ్ (పౌ దట్టము గాససిన, లావాటి, 

దిట్టమేన,. -ఫూల్నా (ఉ) పుష్పించుట, వెంవడుట, 
లలా బయల్పడుట్క (వంతు, కఈఎ ను ర్త 

-పియాద (పొ,పు) ఒక జూతి వాసనలేని 

వన య 4 ఇ (కంాక 

నర య రు పువత్త్సెని కత్సిరించు కతెర్కక క్ 

కళతెర (ఏ ట్ లక -తశాష్నా (ఉ) 
వ! 

అదో 

్ట (ట్ గక్తార్ (పా. క్రీ) సంభౌాపణము, 

పి'సంగమ్ము మాట(లాడుకు, 

ణంల లా నే థి = 

య నక్స్నూ.. (పా, శ్ర్రై) సంభావణ, 

ముచ్చట బ్యాటు యటో-ఒ,వనీడ్- 

అనడమ్సు వినడము సంచాదము హర్చ్ర 

'సంఫాపుణ ము 

ఆంత గగర్ క (హి. శ్రీ) నీళ్ల 
కడవ నీటికుండ. 

దీపప్పుకొడిరాల్పుట, దిపపువత్కి కొననున్న 

బొశును ్రీసినేయుట, కొడి కత్సిరించట* 

యక్రపల్ _జ్మాఫరీ (పా) బంతి 
| న్ 

స. |. భవగదకు). మట్టు ౮ వాం 
య గుల్ (హి.ఛ్సు పుష్పము, పూవు; దీపు 

కొడీ, దీపళిఖ కొక చ్చు కొజవి; 

గుద్పడీతా నగా మిగిలిన పొ గాకు బొద్దు, 

గుద్డ-డికివేయం బొగ్దుబిళ్లల్కు కంటి?సడ్ణు 

మోద గలిాడు పువ్వు, కనుగుండ్న సూత, 

వూక గులాబ్ (పా పన్నీరు పువ్వు 

య సతి | (ఈ -ఎ్కఅప్తాబ్ (పొ)నూర్య 
కాంత పుస్పమ్ము పొిద్దుతిరుసడువూవు. 

(1 ళ్ క ఎంట! లావ, అనార్ (పౌ. చాడిమ 
పువ్వు శ! త | ల -అందామ్ (పా) 

ఫూంబోడ్మి ప్రమ్చకోన్వి, (| తలో -బదన్ 
(పా) పున్నుశన్వి, కోమలి. (పు) పట్టు 

అన, సు టు అలి 4 గా వలిపెమ్ము సన పట్టుబెట్టు, లో క్ ల 

_-ఎి బాబూనా (సా) ఫీసుచేవుంతి పువ్వు, 

శ వ ఉత్తాన న్ భా చ్చీ (వా, న. శ్రమను ల్ 

ల్సి రమ్మీ (పా) కంటిపువ్వు; కంట్ననసడ్డు 

పడిన ఫూవు, (తెల్లరుప్చే)' అమెమ్దా య్ 

-చమ్మ్ (పొ శాయ కంటివాడ్డు వూవు 

బడిన ఇంటివాడు, ౪ (స ( ఊశ్తప్ణా ల్ 

-ఇ సే 6 డా-నా (ఊఉ, ఆమిత వ్యయము 

జేయుట; ధనము కొల్లలాడుట భోగఖా 

గ్యము లనుభవింయటం. లై య్ -ఏీం 
ఖీ ళ్ 

(పా పుష్పుములు కోయు నాడు, తోట 

వాడు, మాలాకౌరుడు. స్వర ల్ - 
వీన్ (పా. క్రీ వూలేమట, వూలు కో 
యుట. _స్వేమ్లు ల -ఎెచీనీ (పా) 
వేమంతిపువ్వు, ల |! ఎ ల్ -చాన్ (పా) 
ఫున్ను వాతి, ఈఏ ఎ! చల్ ఆయ, 
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“కానీ (పా ఫూలు కుట్తుట, 



(వా) 1 సోపి దందనము(దున్ను), 

క నల్ (హిజ్బ) ఆభమ్ము భొంక్కు మెడ 
య శ డ్డ క 

గాలము, (0|| త్ర లట సలి య్ -బహ్ 
యాం ఆాలట్నా (హి "మెవచుట్టుచేతులు 

"వేయు ట్క మెడను క'"గలించుకొనుక 

పే్వేమ జూష్రుట, య. 'చేతయుట* 

కల లో -ఫ్టటా 

ప్రశ స. జంభాలు. స. -- 

ఖూలా హి ఊ బ్బ చెంపల వాడు, 

క ఖ్ 1 వ పట్లా _జింద్ డా 

ఎ గందాె . “మెజలాో ముడ్డి వేసి జార 

1 ల 6? సా టం 

యూపిరితిత్సి క్ట. (|! -ముళ్ళెం 

(ప్ర) గార మోసాలు ఒజమోసాల్సు చెం 
ఆ 

(వీల) యీ 'మ్ప్బు 

చీపయొక్క 

వలవళకు నుండు మోసాఖుం 

లీ 11 గులాజ్ (స్కొవ్టు, 

110 
-5 ంన్న(హృాకొండ నాః లుకజఒత్తుక, కొండ 

నాలుకకు మిరిచూలపొడిఅద్ది లేవ నెక్తుట, 

ర్ డి తమీ ఖేఫ్ -బంద్ హీనా (హి) 

గంతు మూసుకొనిపోవుట. ల్లయజ్రల్లు 5 
(1 ఫ్లు -తైళపై -పడ్నా. (హి). కాంతు 

[00 0660మి8 ంజున6ి). 
౮1 (ఖ్ర 12 -ఫాడ్నా (ప్ర గొంతు 
క "నుట,ఆజమేట ఏమి (ల్ల లో 
ఎ ఎం ( -బాంధ్నాాయంధ్నాా (హీ) 

చకువేయుట, అంటనుట్టుప్క ఒకరనైన 

ఒట్టువెట్టుట లేక బేయుకు. [గ్ 1౯ 
గతే పళ్నా (హి) మెడకు పడుట, విధి 

లేఫ చేయవలసీ వచ్చుట. ఏర్ ర! 
(ఎమి గలేకా భోర్ పగేనా (హిిఫీడిం 

మట్ట బాధింమేుట్క వెటసడుట ఒక 
ఏ (0) గలేలగానా (హి్రి కాగలించుట, 

(ర టోనతే లన్నా (హి మెడకు 
పడు. 

రె వుండ, 

కనులా (హి.పు). ఉండ మిటిలో వెట్టి 

కొట్టు మంటి వుండ, 

సీమ పన్నీరు, 

లా ఆమ్ 
-జామున్ (సా జంబు నేశెడ్కు ఒక తిను 

బందశ్సు 

ఆ ఏ గులావీసా. పు) పన్నీరుపువ్వువన్నె, 
పన్నీరు బుడ్డి, పన్నీ రుఫువ్వు వ న్నెో+లది, 

ఒక తిను బండము 

(్రూ ఓ లాస్ (ఇం. ఫుధషకకరయు[యి, 
కోర గిన్నె! సొన పాతం, 

మం. న 
ఖీ గలా (వాపు) నళేము, మన గొంతు, గ్ర 11 గదలాల్ (హ్, ఫు) బ స్టడి, నిల కం 

కుక్తుక్క ధ్వని గౌళ, గార, [గోళయిులై. |” కుమ్ము ఊదా కంకును, సీల పీష్టైతకము. 
ల జ్ థల రి స్ క్ 
6 [1 -ఆనా (హి) గాంతు నొప్పి త? 1 -బాడీ- శ్రీ శ్రీడా 

వచ్చుట గే ( (ఆ / 11? .ఉఊశానా. హర్మ్య్యము వే సఇన్బృవాము. 



సకల 
(4 
గ
గ
 ఖ్ 

స్ 

ల
గ
 ర ౮) 

ఆ ఇ 
జడా వీ క 

జ
ీ
 కీల 

శ
క
ి
 

జీ ఓ 

[6 

(€. 

4|| 

| 

తీ 

గ.
 

జ
 

న
.
 

లే
 

1;
 

[1
 

12 
1]
 

న
య
్
య
ా
 

ఖీ
 

ల
 

* 
స
ై
 

గ్
గ 

|
?
 

గ
ో
 

స
ు
 

|
 గ
ా
 

టీ
 

ళ్
 గ్

 
ణ
ీ
 

ణ
ీ
 

తీ
 

న
.
 

క
గ
ు
 

ట్
 

స
 

మ
 

జ జీవి 

ఇ
న
ా
ం
 

14 |' €1లీ 

సా 

గే 

౯ గ్ 

ఐక 

త 

గ గ్ల 

య శ
ర
భ
 

భ
ి
.
 

జ
 

[
|
 

న
్

 

(
8
0
 

నో 

ళ్ ణే 

ఖే 
ల్లా 

0 

ఏలే 

స 

వ. 4 గో 

ఫే చ్త 

| 

ల్ 

[న
 స
 

స
 

శ
 

క
!
 

ఖె 
4 

౯2 

|
 

భ
ం
 

క్
ష్
 

. 
అ
గ
్
ల
ీ
 

వౌ 
కూ 

త్యు 

వా |! 

న 

వ్ 

బు ాస్ధానాఖ్లా 

శా వెనుననా అ సట అం ఎతు ణా 

2 

నలు అత్ 
ఇ అ పయనం గ టం త (న 



(టో ్ర లో 
| (1 లియా?" (సొ,పు) ఇెద్దసందు; 

వ, (బాట. 

టా. (హీ) చిన్నసంచ్భుకొలి 

(ట్ట నలియా (హి.ఫు) వ. దువ 

మధ్య పండుకొను యొద్దు పనిదొంగ, 

0 (య గలియానా (హీ ) తిట్టుప్యు. బలవంక 

మ.77-(మింగుట, 

 సలేర్ (హీ) అతిచెటు, మేడివెటు, 
లం ౨ “లె ల్ 

లహ గులేల్ (హి్ర్రీ) 1 
చిక్కు అత్తి చెట్టు. 

జే గలీమ్ (పావు) కంబళి గాంకవము, 

ట్ గుమ్ (సా) పోయిన తవ్పీపోయిన, 

నపష్తమెన, దొరకని, పయత పోయిన, 
ఉంకాలా 

అగపడన్శి గ. కలవరపడిన. 

క! 00 - _రాకూ (పా) (తోవతప్పిన 

మా సరళత ంళము నా ౦దిన * 

-సుమ్(ఉ)వకొనముగ్యా చప్పుడు 

"లేకుండ, ట్ ల -క రా (ఊఉ) పోనా 

ట్రుట్క దాచుట, కథయ ఇ -షుద (పా) 
పోయిన, నష్ట్వమెన. ్ట పవి ట్ - _-పహూీనా 

(శ) పోవుట, నస్ట్యమగుక. 

యి (6 గుమాహ్ఞై (పా.ళ్రు) నియుక్తుడు , 

నియమింప బడినవాడు, మంత్రి డాద్యోసి, 

(ప్రతినిధి లేఖర్కి (వాతగాడు, కార్యదర్శి. 

ఆయి -౧6(పా) ప్రాతినిధ్య 
ము, కొలువు, కార్యదర్శిక్వమ్కు ఉద్యో 
గము, 

(| గుమాన్ (పొ.పు) తలంప్కు ఛావర్సు 
అనుమాసము, ఊహ్యూ శంక్య గ రర్ర ము. 

య ట 6 (0 -గాలిబ్(ఫు) అనుమాన 

పాహుభ్యన్నూ. (బహుళ కాగలదను టబ), 

(౧ ఖ్ (౮ (ళ-కగ్నా (ఉ) ఊహించుట్న 

అనుమానించుకు, తలచుస్క శంకిందుట, 

అనుకొనుట్కగర్వించుటు (యి (౮ 
_లేజానా (ఊఉ) ఊహించుకొనుట్టతనలో 

'తానుఆఅనుకొనుకి, అనుమానపడుట్క శంకిం 

చుఖుం 

టో (౧ గుమానీ (హి.పు) సర్వపోకతు, 

వోళటయే గంభీర్ (హి సంభీరము,. ? ంఫీగ 

స్వభావము, 

యంరగమ్మక్ (హి. శ్రీ) వినోదము, మ 
పోక ఉబుసుపోక్క వినోదకాల వేపను 

సమాజము, సంఘము, లాఛమ్ము "బేరము, 

యహజంయగుమ్మట్ (హీ.ఫు) గుమ్మట ము, 
నోళ ము, కలశేమ్సు నోపురము్ము కాగితప్పు 

గూడు, 

శో గుమ్టీ (ఇంస్ర్ర) గంయెము,ఒకదిను 
సుదళ సరిబక. 

డు 

(ల గుమ్ ఛా 

తుండుగుండ్హ, అంగవ్త్రుము 

కాలో గుంచీ (హి) గురిగిండ్కే గురివింద. 

యయగమక్ (హి, శ్రీ) గమకము,4మను, 
నడక స్వర విన్యాసమ్యు మద్దెల పలుకు, 

ఆ భమ్స్యు వృత్త భేదము వాసన గంధము. 

గేతంల్ గమ్కీలా. (హి) సుళంధముగల, సు 
పవి 

వాసకగల్క గుముగుము లాడు. 

ప్ గున్ (హి.వు) గుణము స్వఖామ్ము సర్డు 

ఇమ్ము యోన్యత; ఏిశేషపుమ్సు. అధిక్యక్క 

(హి.పు) చిన్నపంచె 

"నేర్పు, చెపుణ్యము; సౌకర్యము, గుణ 

కారము, దారము ఫలమ్ము కారణము 

ఇెట్టింపు గుణితము (యెమి 
ఐనిఛోన్ = శేన్చరి, నిపుణుడు పండితుడు. 
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నా 
జ 

యు 

జ్ 
జై 

శిళ కి 

లు 

తక్కువ 

ళ్ 

వై 

గుంజ ము, 

ధ్ర గంజ్ ( పు) నిధి కోళము, ధనా 

వ్ 
వకు 
న్నా ము. థి అకా 

అబన 

వ్ 
-గారము, 6% (గ్రాణమ్ము వన 
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ల! స గంవాన్ (పీ) గాడిదగడపగాక్కు | యిల గంధక్ (హి.ఫు) చూడుయంళ 

కడప రాకో యయ రయి ఏలాకా తేజాబ్(పా) 

(ద్రం ౧ చహోాళ్య పట తలో గంజ్ ఫీరోజి | గంధకావ మా, 
- బవిరోదా (హీ) చేవదారుబంక 

యఎయోగందక్ (హి. న్ర్రీీ గం ధకము, 

ఆఎ|ఏభ కయ్ శా త్రేజాబ్ 
(పా) గంధకధృతి. 

ఆకా కప్ గంట్ కీ లక్షీ (హి. శ్రీ) 

ఉ(గ్రగంధృవసకొ మ్యు 

జో గందగీ (పాం) దుడ్డంధమ్యు 

కంపు, మలము, 

శ గందుకు (పొఫు) గోధుమలు, ల్ 

(14 -ఎ, మక్కా.(పొ)మక్కు_ జొన్నలు, 

యో ననే శత గందు మెకిర్తాని (పౌ, 

'ీచెలు, 

యో ఎసగందుమో (పొ) గోధుమవన్నెగల. 

$ ఏ ట్ గందోడా (హి,ఫు) శర్యళావూ 

పము, (సెండ్లినారికి పంచి పెట్టున వి చర 

రబిళ్లలు_ 

మెహ గంధ్హి.పు) గంధమ్మృు వాసన 

చందనము, 

పంక ఏ గందా-గందీ (పా) దుగ్దం 

ధముగల, కంఫుగొట్టు:నీ వమెన్స మలినము, 

మురిక్కి తున్నము, ఇెడినది; (కుళ్ళి న; 

మురిగ్గిన, 

కం రయ ఉందబీరో జా(సా,ఫు) ముసాం 

(ప్రము, చేవదారుపిసును, కస్య ల్లు 5 చో 

గ్రఖై 6 - కాతేల్ (హి) కర్చూరతైలము, 

మట్టితైలము. (ము. 

నే గంధార్ (పా.ఫు) గాంధారరాగ 

చ ం[వె లట గుంధావట్ (హి. క్రీ) అల్లి 

జడవేయుట, తలముడుచుట, 

ఎప గుంధ్నా (హి) పిండి పిసుకబదుట్స 

మర్షితమగుట, మెదగుట, కకూగ్చుబడుట , 

అల్బబడుట్క్ట జెడ చేయబడుట్స తలముడువ 

బడుటః 

యి ఏస్ గంధీ (పొ.పు) పిష్థాకకుడు, కం 

కుమువాడు ,సుగంధ (దవ్యములమ్మువాడు, 

గందవొడి కొడం 

1మతగండా (హీ.ఫు) కన్నము, కుందమ్యు 

నాలుగింటి సమూపహాము, నాలుగు(డబ్బులు 

గవ్వలు మె॥౧ కతురేకు, తా యేతు; 

రకమణమునకైకట్టుడారను మూ లిక, 
ముండ్ల తడు, "నిండి బంగారు పతకము 

-మె॥1; చెరుకుగడ; (౮ (నే సతత! వెత ఒ 
విజ్ కర్నా (ఊఉ) విభూతి నతు. లేకులు సె 

ట్రుట- (కూల్. 

1 మల్ గండా (హీ.పు) దుష్టుడు, పల ాకి, 

(1 గంగాసొ (హి.ఫు) గండ్రగొడ్డలిం 

తు (ఆ ఏటో గండ్భారంగీ (హి) నంటు 
ఛారంగీ. 

కు వెస గిండురీ (హి. ప్రీ) కుండ మె! 

"మూ యువా డుతల మెసపెట్టుకొను ఒబట్ట్రకదువు. 

(4 మల్ గండ్ మాలా (హి.ఫు) గండమాల 

(= ఆ సేహోగండేరీ (హి, (శ్రీ) చెసకుశుంట. 

హల నంగ్-గంగా(పొ.(క్ర్ర్రీనంగా 

సద్హి గంగా బేవి సేయ [మ నంగా 

జమ్మి (హి, శ్రీ ఇండిబంగాసలు కలి 

ప్న సరిగ, 'రెగియిత్త కి యు కలిసినది, 

ఒకక క్లభూణమ్సు పోగులు సమ్మిిలేము, 

కలీసినద్హి శండు రంగులుగలది. గ్ వ: 



(ళ్ 
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కో టి -దోహాయీ. (హి) గంగతోడ్డు 
గంగతో (ప్రమాణముకేయుట,. కన 
0 టై! క అానా-గం-గాజలముతో (క 

మాణముకేయుట,ః షా 0" _జలీ 

(హి గంగకుప్పైె గంగనుంచు పొ (శ్ర, 

టాకో -సానర్.. (పు) పెద్దజెంయు, 
"ఇెద్దజల పాత్ర కమండలువు. వయో 
-పుత్ర్. (హి,ఫు) గంగావుత్రుడు అనగా 

గంగవద్దస్నా నముచేయించుపురోహితుడు 

స్నా మున క్రై సంకల్పము చెప్పు మావ్మాడుం 

(మళ గున్టనా(హి) నులివెచ్చని, కొంచము 
వేడిగానున్న, మందోస్ణృమ్యు ముక్కుతో 

మాల్టూడు, 

యం ఈ గుస్తునా హట్ (హి. క్రీ) 

ముక్యూసమాటాడుట్క తనలోతాను మెల్ల 

గాపొాడుకొనుట, గుంయిగు(యయిలాడుట, 

౧! ళా యార్ (హి ఫు) జూనపదుడ్డు పళ్ల 

టూరివాక్క అసభ్యుడు; మోటునాడు, 

మూఢ్తండు, కుంఠుడం, అష వాత =సక 

(హ్రి పళ్లెటూరితనముు  మోటుకనమ్ము 

అసభ్యత, లెలిపిమాలినత నము,మూశథత్వేముం 

జజ ర ం! ఉతాకాక్ (హ్ )కుద్ధమాఢుడు 

శుద్ధశుంఠ, వోటు మొద్దు. 

గ. 1 ఎట్ నంనారూ (హి) పళ్లెటూరి అనా 

గరిక మైన, మోటు అసభ్య మైన 

ట్! ఖత గయానా (హి) ,పోనొట్టుకొనుట్క 

నష్టము జేయుట, పాడుజేయుట. 

(గునియా (హీ.ఫు) మూలకుట్టమ్సు మట్ట 
పలక, (ఉఊప్పరివాడు లేక వడ్ధవ డు మూ 

లలు సరిచూచుపనిముట్టు.) (రుడు. 

(సళ గేమ్ (హి.పు! గణపత్సి వినాయ 

ఎ గో పౌఅయినన్యుఅయినప్పటికిన్వి పలుకు, 

చెప్పు అన్ను వాది, భాష్సి పలుకువాడు, 

అనువాడు(వృత్తియందు,. వ్ కమ్నగో- 

మితభాషి. కదు. బద్గో-(పా,) అశుభ 
వాది, కీడుపలుకువాడు, 

వోగూ (హె. శ్రీ) మలము, ఫురీవము, 
లో డే ఫ్ ఎ -కీకర్ శెబబూల్ 

(హా) నాగతుమ్ము, మురికితుమ్మ, కంపు 

తుమ్మ 

ఎగా (హి. శ్రీ) నోవు పాధువు. 
1 ౧ 1 గువారా (పొ హితము, ఇష్టము, 

'సమ్మాతమ్ము సవ్యాము ,పియమ్వురుచ్యుము 

ఆఅనుకకూలము రో.-చకము, సంతోపచారో 

కము ర (0 10కర్నా (ఉసహించుట్న 

'సమ్మాతించుఖు. 

ల ల? టగుఆల్ -లా (హింపు) 
గొల్లకు, గోపాలుడు, న 

లో ' చగులలికా (హీ. త్రై 
'పొలదిం 

ట్ర్ 1 క్ గవానా (హీ) పొడించుట. 

ళ్ వ్ గువావా (పా. పు)సాక్సీ సాతమ్యుము. 

కాసే క! ౮ -తచ౭లీమ. (పా) కూట 
సాతమ్యుము "నేర్చిన సాక్ష్యము= 

ది! ఎ గువాహీ(పా..స్ర్రై) సామ్యము, 
(ప్రమాణము, (స్తుత ది (4 -దేనా(ఉ, 
సాక్కుమి చ్చుకు. ర 5 1 ఏ-కర్నా 

(ఊఉ) సాతీ. (చేనాలు) పెట్టుట 

ఛలో గోబర్ (హి-ఫు) నోమయమ్యు 

చఇెండ 

త నోలీ (హి. శ్రీ శే పేడపూత్మ 

మ. 6 ఈ కవరు - 

కృడత్రో అలుకుట, ఆలుకు పూయుకు 

ఆఅలుకువూత చేయుట, 

శ్రీ) గొల్లదిగ నోపిక, 

“శ్చ; 



ఆట్ 

తి ల గోలీ (హిక్రీ) గోచిడ్డు వూ 

గోబి కోసుగడ్డ, 

ల ఖీ నోప్(హీ. ఫు) గోఫుడు, గొల్లవాడు, 
గోపు (క ంతాభరణ ము.) 

ఫో గోపాల్ (హి.పు) గోపాలుడు, 

గొల్లడు, కృన్ణుడు. 

అట వ్ గోఫ౯ (హి. శ్ర వడిసెల, 

శ్షెపణ్సి, 

టహ6 ఎ గోతాగంచా (హ్రీి ప్రీఠమాలిక 
పాలు పసుపుచీనిపా లు, పీకగంధి పొలు, 

'శీవల-ీని పాలు, 

తీ గోట్ (హి.ఫు) కాడి, యుగము, 

య్ నోథ్నా (హి) కకూర్చించుట, కట్టిం 

చుట; గుంఫించుట, కూయ్ప్చుట, జెడవే 

యుట్క అల్వుట. 

య గోట్ (పొ, శ్రీ) నోట్సు అంచు, 
పచ్చను ఆటలోని కాయ, 

6 ౮గోటా (హీ.పు) వెండి లేక బంగారు 

సరిగఅంచు, సరిగగోటు; ధనియాలు మిరి 

యాలు మెొ॥ వేసీకొచిన కపషాయము, 

సో గూజ్్ (హి.పు) జెళ్లి ఆధారిక 

(పురమును. 

గొల్ప్లడు, ఒకజూతి రాజప్యుతు శు, 

ఆపాలో గోదనీ (ఫాం, శ్రీ) గోధునులు 

“ఇనగలు కలిపి భల్లిన పైరు, నోధుములు "కేన 

గలు కలిపి నిసరినదిః 

చో గ్ శీ (హి. శ్రీ) గడ్డిదుబ్బు 
"వెొలక, మొక్క, "వెద, -చిగుము, 

ఏతే గోద్ (హి). ఒడి ఊత్సంగము, 
దత్తు, స్వీకారము, రల ఏశఛర్నా (హీ) 

ఒడేనింపుట, ఆళి త -భ్ళరీ (హి 
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బస అ, బౌాలించయిన్న నంతానవతి యేన, 
లు యి 

న్ రా ఏ సగొంబు (స ఒడ్సి 

పట్టం, (౧1 '“'౦మెశిం (సల ఎలీనా 

(హ్రీ ద త్తుతీసుకొనుళ సిడ్ణనుాసంచుకొ 

నుసు గ్య జ్ర ఏ - ఖానా (ఫం) ఎను 

కొనుక్కు చం "సత్రుకొని ఆశడంమిట్స ఎగ్పు 

కొనిలాలించుట్స పొలిద్చుట్క సెంచుట, 

పోషించుట, 

ఏట సాదా (హి) చేధసు్సు, 

"మెదను, “చెట్టుమెొ॥ సాని షం, లాీనిఖ” 

నము, లాశి ని ఖీ వృ గినటిలాలా నం ఇ అని 

యూ నగు .గిజయ్య కంస్య(ఎ ము షోలా క్) 

మజ్జ సాగమ్ము సారా గరు, 

గ్ర | ఎ సోమ్ వా (20ఫ)) | (1౧౧౧౫౮1) 

కొటారు, గొటూర ము," రా టు ఫ్యు 

(ఫ్రా న్యాదివస్తువులు మి, .2 కంస * ప్త టి 

యుంచినవోటు జీ టం 

సత గూండ (ఫు పసకూద్సి వెన 

సిలిక లు, చింటగద్థన్యూ చి, పరి ల, 

యస్ ఈం టగా స్షపీసలున్పు 
కట్టుకు, భెంచి రుట్టులంం |! ర్ ఎ టే - 

కా"లాట్ర్ (పి ఇ నుసి సొటల  . 

( చి పగోడా (పి ఇ0) న. ర 

య స్ప స ,టీ గలం ద్ వంటింటి గల సి 

ట్ట 
కుళ్ల గించు'ం 

్ట కా] గ్ (పొ, నీ) 'నము+గ్య( ల) 1 స్థల మఖ 

వూక్చుచోటు, బొంద (యి 

గోరిస్తాసి (నచ శణాసముు. బెవములని 

సుష చో పఫచవనిముం ,. టీ య ఎవొ ట్కు పశ్చెవనిము ల్ 

-కఫన్ - శవసంస్ట్రాగము, శవమున్రంమ్ను 

ఈ మొదలగు పనుసుం 



స్ 
| - ల గోరా (హి గాౌరము, లావణ్యముగల్క 

అందమెన్క గ్ "ర వర్షముగల, ఎజ్బని, లెల్లని; 

జాతివాడ్సు ఫిరంగివాడ్యుగరోవర్ష ముగలది. 

0 ౮గారా (పి.పు మగవిమ్చేక, 
పార్వతిచేని. 

టం య్ నోరక్ధందా (హి,ఫు) 

అంత ర"”ంఠతము గలద్కి  అయోమయము, 

చిక్కు, చిక్కుతాళము సంకటము, 

విక్కువిషయమ్సు విషయము, 

యో! ఆ | ఎ గోరక్అమ్హా (హీ) సర్ప 

దండి, పంచపరటిక, 

ఏం ఏక గోరూ (హి. పు) నోవుల్సు పశువుల్కు 
గోదలు, కొ మ్ములుగలపశువ్లులు. 

రాం ఎ గోరోదకా (హి) నోరోజనము, 

న స. గర ల 

యువ గారి (హి. శై) పౌర్వతి రాగ 

విశేప.ము, 

ట్ర ఆ గౌరియా (హి, శ్రీ). ఆడవిష్చుక, 
మట్టిచొంగ చిన్న గుద్దండీ. 

న్ న గోడ్-డా (పా,ఫు) కాలు, 

అడుగు -వీలమండ్క మూ కాలు వూ కాటి 

చిప్ప. ర 1 - టూట్నా (హి 

"కాళ్లువిరుగుట, కాళ్లుపడిపోవుబ, (నడవ 

'లేకుండంట) కూలబకుట, మిక్కిలి ఆలస 

పోవుట్క అవైగ్యపడుట. (స్టిఫ్ - 
పజడ్నా (హి) కాళ్ళేపడుట్ట కాళ్ళమాద 

పడుట, మొక్కుట. క్ు? స తపసా 
శ్వా (హి) కాళ్లుబాగచాచుట్క చచ్చుట. 

(0 ఎ గోడ్నా (పా) తవ్వుట,కుళ్లగించుబ, 

ర్వా తోడుట్క తోడితీయుట. 

యజ్యద్ ఫట గ గోడెత్. (హి.పు). పళ్లెటూరె 

క ళా “'హఖవారు శు, 
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 టగాజ(పా. ఫు) అమేటము, (ఫలము), 

గసానుగలనాడు (వీపువంపునలు, అపాన 

వాయువు, ట్ర్ 3 -మార్నా (ఉ)ఆపా 

నవాయువు విడుచుట, 

౮ జ్ర గాజీన్ (పా.ఫు) దుప్పి; గవయము. 

లీక్ నోసాల(పా.ఫు)ఆవుదూడ్య ఏడాది 
దూడ. 

లే నోసాలా (పొ.వు) నోళశాల, ఆవుల 

కొట్టుము. 

2 రాగి,ఛక్త్పుడుు ఒకజాతి, 

పు) స్వామి, 

తమ్ - ఏప్వజ్రల గోస్ పంద్- నోస్ ఫంద్ 

(సా,.వు) స... “చుక. 

ల్ో గోవ్ (పా.పు) ఇవి క గ్గము, శవణమ్ము 

రడి ట్ - -పోోనా (జా), వినబడుట, 

శి ల్ జే భో వ వ్ లా 

ప మ 
క్చుతపరచుట, చెప్పుట (01 - 

మాల్ (పా చెవులు పిండుట, కిక్క, 

ఏనాట్టుం 

యప్ గోవ్న్(పా.పు) మాంసము. యమో 

ఏమొ -ఖార్ _-మాంసభక్షుకము మాంస 

ము తినెడు, 

ర (టట నోష్వారా. (పా.పు) చెవిపోగు, 

కర్ణభూపుణమ్యు తలగుడ్డవ3ై చుట్టుకొను 

పట్రిము; మొత్తము శెక్ళ.. కడపటి లెక్క, 

అప్పన లెక్క, "లెక్క సా ర" ౦0శము, "మొత్త 

ము "లెక్క మొత్తము. 

న గోపు (పొంళ్ర) కోణము, మూల; 

ఆకంసంన సున ము, రవాస్యస్టలమ్యు మరు॥సస్థల వాం 

స్ధలమ్వ్యు వింటికొప్పు; అంత !.ఫ్రురము, 

గే నో కర" (హి.పు! పళట్షేకు, ప్రే 



త్ర ఫో తో 

“దాయి పశ్తేరనోటులేకనరిగ ఒకళశ 
ల 0 రం 

ళభూపుఖ ము, 

చి న్ ట్ గూగర్చ్ (పాప) గంధకము, 

లలో గూగల్ (హి.ఫు) గ్య్టిలము. 

లవ గోల్ (హి)నగోళా కొరముగల, గుండ్రని, 
నవలయా కారమైన్న వలయయమైన, చుట్టుగా 

నున్న, వివరము తెలియని; 
"పెద్దకుండు గోలెమ్యు "తెలివిమాలినవాడు, 

యి ట్వ! 4 -బాత్ (హి) చిక్కుమాట, 
ఆస్పష్ట్యమైనమాట, సంద్భిపురాట, శే 

-ానున్న మాట, ద్వంద్వాన్థపు మాట; 

స్పష్టముగా ఆతేనిమాట,. 

ట్ట (త _మాల్ కర్నా (హిి గి 

బిజెచేయుట, గం _దగో భ ము 

వేయుట అపపహారి౦ం చుట, 
౯ మగ్ (ఓ న ఢథూూల్ో మిస (హొ) మిరియాలు 

న భో గల కం 

అ అనో 

అస్పష్టమైన, 

మయమ్ము లెలివిమాలిన మొబ్లు, సంద్భాము. 

రీ లల ఖో నోలా (హింఫు). పెద్దగుండు, 

గోళమ్సు అన్ని గొళము్యు నారిశేళేమ్సు 
బొండలన్యు ఒకజాతిగువ్వ (పొావ్పుగము,; 

మట్టినో'లెము, ( ధాన్యాదుబపోయునది); 
దూలము; పశువులమంద్వ “ర్న వాతము, 

అజర్షవాతమ్యు వాపు, బానవులకువేయు 

ఒఅ; గచ్చుఒజుం 

ోలీ ఖీ గోలాయీా (హి, శ్రీ) వలయా కె 

రమ్ముగుఇడవనము, గుం డ్రన, (దుంబర ము, 

ఆగూలర్ (హి,వు) అత్తి, మేడి(పండు),* 

ఆ తగోలీ (హిం) ఉండ ఘుటిక, 
మాలీ, చిన్నగుండు, తు పాక్రిగుండు; 
ఆటగుండు, గోటగుండు తుపొకిసండు 

సోఫ్రనంతదూరమ్ము గుండు పాటుదూ-+రము, 

సీ కోనీ నీమ్ (హి) తురకవేము, 
కొండ వేపచెట్టు. ((4 హ్ష్ న. 

(ఉ) తు పొకితోకొట్టుటు (ల తత 
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-లగ్నా (ఉాగుపా॥ ఎ బ్బనిగులుట్టు గుండు 

పెబ్బలతిగులరీం. 

1 సల గరాక్ దు ం (ఫా, ప్ర భోప్పి) నా్ళంస్సు, 

సట 'హాూషిడీ (ఫ్* శీ) సులిటరి, ఫలి 

పులి 

| త గూం (ఫా. బ్రువర్షమ్యు వ, 

వెఖరి, విధము, జాతి (వృత్శియిందుు, 
ళ్ ణ్త న (గా 9 

వగ్గమ్సు -ఏ(తైవిచి. వ్ర *% 

ఫులిపరళాయ , సుఖీిసలి 5"యి = 

య! దూల న్ 

నా 'నా 

(1,060 ఏీ+ 

లో న్ 9 గ్ || గ 

రహో గోన్ (హి.న్ర్రై) న్ అంది, ష్య 

లాం (త్రీ) అక్కల అశ్యం౭ి, 
అవసనసరమ్ము , నరస మాం నము, "నన ్వయుముు 

నన గ టో _గర్ 

హ్ గె స క్ 

అనుకూలము, సందు 

(పొ) స ॥ న క 

ల పే వం 
౮ ణ్ాానా (6%స్ర) శ 

తురిని 

న 

నే. (షం, శ్ర) గ్గ రస పముగో్ భ్ర్గ 

(సరిఫ్వని; సహాయ రాన ఫ్రై నయు , 'స్వానిః 

టి ఉల అల (8 
గ స్స . (ఫ్రం 

అర్తవారంటిలి మునుల తీసుకొని 

(మోన, 

(యు బ్ గూయస్టై (సీం) బతిన్టుని, ద్నుోంం 
మారు(మోగుష ట4సను సని /ల నమశీత్క గాని 

చుసి (మోగగ, 

లతే సగరాంట్యు (కిం, త్రీ) ఏట గ్గ మం 

కొలికి సట్జనముు మూరుుమోతి ప్రతిగా 

ఏ త్ నోండ్ (పొ. ఇ) ౮సన్కుబ'! జ్య సానా? 

కో ఏటి తో _దానీ(్యక్ర్రీ) పసునుగో టు; 

జిగురు కు స్పెం 

సల గూంగా ఫల) పండె మొ[ సాగు 
ప | ర. ల ఓ ఫా ట్ 

చున్న పినుకుట, 

జెడచేశయయుట, ఆల్నుట, తలముడు నుట. 

4 4 స! న్న్న చ్ కణం) 'శ గు అమ్మి న 

“(ఈ గూంగా(హ్) నూ, చూసీలాడ లేని, 

మూక. 



త జ్ 

త్ే 
థి ల్ శ్ర 

గో తో గూన (పా.ఇు) వర్తమ్సు జాత్సి శెగ్య 

వెఖరి ఆకారము విధమ్వు గుణము, 

శెట్టింప్రు అంతం  ్కళ యక్లు యక్్గూన 
(పా) న. కొంచము, ట్యశ4 ఎదో 

గూన (పా ద్విగుణము, ఎడంతలు, 

"రిట్రైింపు. 

ల ట్ గాన్ హార్ (హి-ఫు) శోభన పెంజ్లీ 

కఠాతురిని ఇంటికి పిలుచుకొని వచ్చుటకు 

వావు వోసనపు వెండ్లికొడుకుతోగూడ 
పోవువారు, 

క్ గాప్ (పొ.వు) మలము, 

క ఎ గోవా (హి. క్రీ) ఉడుము. 
స ( నోహార్ (హి_ఫు) మొగ పీలుపు, 

టో న్ ( గ ల్ న్ టు పోట్లాట ,అొల్టర్పి బూతులు, 

తిట్టు తిట్టాట్సు కొట్టుకొనుట్క లూశు 

లలాటం 

గ జరల్యా శ యం * మయుం ప! గాకార్ (పా, పు) ముత్యమ్యువంశ ; 

మూలము, సాగమ్సు వస్తువు, తత్తగ్సు 

స్వభావము ముత్యిములోనగు వానినీరు, 

కళ్ళ, "కాంతి, కత్సిమెరగు "లే$ దుదును, 

ట్ర్ ల 4 ా సంజ్. (పా) ముత్యముల 

పనీకుక్రుడ్కు గత్న సరీశ్షకుడు. 

0 జాడ "తౌంల"నలిి న కక ద్ర్ (వూ ముళ స్ర్ల వర్రీ? 

వత్వ్హాలెట్టి ననలవర్పవకు, సోన్నారి. 

(1 ది పక గోవోనా. (హి. శేకవేయుట, 

పలు చుశం, 

క్ నోయీ (పొ) *ణనమ్ము కథనము, 

చస్వుట (వృత్తియంద్చు- త అలిన్టవి 

ఆఅయిశసోయీ - దోసుళణనము, దోహ. 

కద్రనము, (కడు, 

(నె వాం (ఫా.ఛు) పాటగాడు, -గాయ 

620 లాట్ 

(6 [వేల్ గూయియాం (హి. క్రీ! ఇలికళత్తె 

సఖి, తోడిఆణటక తె. 

న్ ఎ గోయా (పా పోల, వె, అన్నట్టు 

నాదగ్కు అనదగు (అవ్యయము. 

తో ట్ర వగోయాయీ (పా.,క్ర్రి) వక్ష 
త్వము, వవోధోరణి, వాగ్ధాటి. 

కటహ్పుళ నోయిందా. (పా.ఫు) కథకుడు, 
వెప్పువాడు, మాటలాడువాడుు 'సమావా 

రమువెప్పువాడ్డు 'నీగులవాడు, బారుడ్సు 

-నేరముయొక్క రవాస్యము బయలుపరచు 

వాడ్డుం 

యి (ఆ ఘాత్ (హి. శ్రీ) ఫొంచియుండుట, 

పొంచు, పొంచిక, నూటు; ఎరు ఘాత, 

వంపుట, పొంస, మోసనసమ్వ్యు ఉఊరులు, 

యు (ఘాట్ (హి.ఫు) ఘట్టము, శేవు, 
దిసచోటు, నీళ్ల శేవు, స్నానఘుట్ర్రము; ఏటి 

లోనికి దిగుచోటు, ఏటియొగక్డ్వు సుం 

మునుగొపచోటు; కత్తిలో నివ౦పు, 

నస్ర్రమ్వు లోపముు కంచుక ము యొక్క 

మెడకింద భాగము. 6యి(ట య( 

జేశ్చములు తిరిగిన: (పపంచానుభవముగల, 

సం 614 అలా సూఖేఖాట్ 
ఉతాంన్నా (హి) ఆకాభంగము జేయుట్ట 

మోసగించుట. (04 యె (జ్ర-మార్వ్వ 

(హి) జచుంకమిోయక దొంగతనముగా ఫో 

వుట క్రయ యె (్రటమాయ్య్(హి) 
ఏలు కొాటించువొడు, 

జ (శ ఘాటీ (హి) కనుము కొండల 

నందు, (త్రోవ, వాయ, లోయ. గొంతు, 

క్రణ్తుక్వ సుంకపుచీటి, సెలవులీటి, 

గ్రా (లాన్ (హీ. క్రై) ఖభూసర్సు. గడి, 



(౪ 
కసవుం యిట్టి -_పొత్ (హి, 

ఆకుణలము_ శత్రు చెదారమ్సు గడ్డిగాదము: 

కసవు+ 0 ఏంట (౮ (జ -ఖోచ్నా (పా) 

టి 0 ళ్ 

'సొమునేర్పునొనుటలో షశీయు పె + *ట. 
జ్న ంగి ఫి 

జ, ర నా గక న్ "మోసము, రంకు క త్య నేటు, వొట్సు, 

(వేళ్ల నందు; పోీయినందు. 

గడ్డ చెక్కు_ట్క గడ్డీదోకుటు. లాట గ్రైాళ్ (య [త్ర ఫాయిల్ (హి) -గంయన,ప్రన్య ఎబ్బ 

-ఫూస్ (హి )౫డ్జిగాదము, అలమ్ము కలుఫు, 
[భయ న. గా 
(భి ఘాగ్ (పా,ఇు) వ్బృద్దు అనుభన కాలి, 

“కాలముదూచిననాడు, వ్యష జంబుకము 
$ ఖభి 

జిత్తులమార్చి పలంగాకి. 

ఆ (భ్ మాఘ్రా (హి.ఫు) పొవడ, ల౦-గా, 

గానరా, పరికిజి ఒకగువ్వు పొవుగమ్యు 

ఎటు ! " -పల్టన్ (ఉ) సా బో గ్రా 

ట్రండు సిపాయిల పటాలము. 

గ (శ ఘామ్ (హి_ త్రీ) ఎండ, సూర్యరళ్ళి, 
| 

"వేడిమి ఉఊకఉడకపోళత .0 భం 

ఖా నొ- ఎండ కాముకొనుట. 

స [భ్రఘావడ్ (హి) బేల తెలివిమాలిన 

నాడు, సాధువు, అంచేద. 

"ఆ (ఫాన్ (హి,ప్రు చాయి, ఒకసారి 

"గానుగలాగగానిమూకుడంలో గాని దోటిలో 

“గాని వేయునంత. 

యీ [ట్ర ఘూంటీ (హి. శ్రీ) కొండనాలుక 

గొంతు, కుత్తుక నొంతుముడి, గొంతుక 

పో, 

తో భమానీ (హి. శ్రీ) గానుగ వెలుకు 
గానుగ నూనెగానుగ్య గానుులో ఒక 

సారిచేయునాయి, 

వ [శ్ర ఘావ్ (హి.ళు) లాగే తె నగాయము, 

కత్చి_వేట్కు వెద్దపుండు లాడి; నష్టము, 

ట్ర్ (ట్ర (శ్ర _-ఖానా(హీ) గాయపడుట, 

కీ ళ ఘభూయీా (హి. క్ర) చెట్టున కు 

కొమ్ముకునుముధ్యనుండు మూల, చెట్టుపంగ 

పంగ అయిదింటిసమూసహాము ,పం వకమ్యు 

తగిలిన వలఫఘలాోివగుంనినొన ప ఎ ఉరు) యళ వ 

తుడన. 
రు 

భి భో న లొ $ జ 

1 సట్ సనుటటానా (సా) అవపను డదనసట, 

కలవరపడుంట 'సంట్టి సు మెుంందుగి, "ని కొకు 

నొందుసు కలంతినొందుశ (గాము బే; నుట 
0 

ద్ ునొందుటు, న్ 61* ళ్ స్కుల్ ని న్నే 

కం? (| ష్ 
బ్రోేడగుట,; ఎటునుతో' ఎలయ టు, 

అణ ర య స. ర్త 
ట్ి న! గట ఇధ్టీల్ (| (స్తం వ్ుం6 

గు పొటు, సం(ైమమ్ము ౩ ఎవగమ్యుక లవగ 

పొటు, త్టు ఎ ష్ అట్టి ఏ కౌర్పు 

ణో స్త్ ॥1 ! 

ద గను లఎథఉంంనం న నసిదటి గి సీసైతి: 
ష్ క్ | అ టం 

ఇయ ము, (భి ఎంటి గిగప్రలు, 

జ. ఇ ॥ కటక ఖస్టా (హిల్బు క్క, జీ 

వొంగ'ెషా లప, నరిపోసుండుట్కు నష్ట; 

జ, జ తట మోసము ఏకు, 

ఫ్ర వొ చు "లే 

షెటనవర ము. (గమ 
క! 

మయము (గానుండుట్టు చోలగు రగ ౦ంస, 

“సంకర ము ఈ 

యళ స్ (హి.ఇు) సటంము, కళక0౧డగు, 

కెపవ; 'బచామ్పునునస్కుతుయము, తగ్టుదుల, 

ట్య టా (పాకీ) కాయలు “వెరసి 

దటయొన"మొగులు, న్యమొగునూ "సీసం 
టు ౧౧ ని 

చ ం వళి గ 
'సమూహాము నుబ్బు గెప్పలు, టల 

-ణా-ళస్నె (హి). “మొంగులు జీ ను, ముఖ 
॥ క య .. 4 ధు ల 

“జేయు రి మఃయ్బు(] మ ల్ (శ్రమ న్ 

-ఛానా. (హీ 'మేసుముుగమ్ముట, "ముస 

లుగ ప్వుకొనివచ్చుట. 

(్వ (ష్ సుటానా (హి) సస్ట్రం దుస, తీస్బీ 

యుజ్క లోపింప జీయుటు , త్రిగోసి 'బీఎయుట, 



శ (్ 623 ట్ 

జో =, వే ( (తోపుడు పెట్టు గట్టించుట్న అణదుట, 

దించుట్క దిాదీయుట. 
సళ భుటి చూ (హి) మట్టమైన, తగ్గువెల 

గల, చాకైన, నీచమైన. 

క్ష ఖుటావ్. (హీ,ఫు) త్పింపు, తీసిచేత అఆభో ఘచ్ వచ్. (హి గజిబిజి, సందడి 
(తోసివేత, (తోపుడు త యము, 

లోపము, దిగుడు, దిగుదల, తెర్దుదలః 

తీసిపోవు! గస్టైన్త దిగపోవుట, తగు; 
| తీ అ లం ఖ శా 4 

తద్దుట్, ఉ పళాంతి గ్ (సు ా లీ 

బథావ్ (హి)ఎచ్చుళస్టలు, వృగ్ధిమేయమ్ము 

ల్ సమం లు, న్యూ 'నాధిక నము, 

ఆలిట్ ఫట్ (హి, (స్ర్రీమయము, తగ్దుదల, 
దిసుువల, 

(్య్రోఘుట్నా (హీ) పొడియగుట, మెదు 
గుట్ట మగర్చతనుగుట, నలుగుట చూ 

మగుట; లెస్స ఉడుకుట్ట చిముడుట్ట 

ఊపిరితియగనసోవుట్ట ఊపిరాడక పోవుట; 

'వెరడ్రుకలుతీయుట, శేశఖండనము బో 

డిగానాగగబ నుట మెసగు సెట్టబడుట 

నిండుకొనుట, ఫాగ మొ॥ కప్వుకొనుట; 

నంభెపుణము వేయుచుండు, మాటలలో 

నుండు, మిక్కిలి స్నేహితులుగానుండుట్క 

కలిసి మెలసీయుండుట, (పు) మోకాలు. 

య్యులయ్రరేల - రద్దు పైలట్ 
ఘుట్న్నూ 6(వల్నా -. ఘుట్న్నో 6 శెబల్ స ల్నా 

(హి మో కొళ్ల మిద (ఆాకుత, దోగా 

డుట్రు, 

ట్ర నుట్నా (హీ) తగ్పట: లోపించుట, 

శతయించుట్ట శాసశమించుటాు.. దిగుట్కు 

దిగిపోన్సు', కృశించు!ు; ఆడ్రగివోవ్ఫుట్క 

అజగిసట: ఖుట్టితమగుట్కీ గట్టనయగుట. 

శ్ ఇసుట్ర పొ, శ్రీ )పబ్లలకుపోయు మందు, 

పొంగుగసము, క క్యాన్ - కీజడ్ 
(హీ దింటన, దింటన వేసు, 

చికాకు, కలత జఒతిడి, జనసమ్మాస్దము; 
0 ఆది టి 

ద్ట్రముగా (నుండుట /, నివిడఠ; చిక్కు, 

చిక్కు. గావానీసది. 

ళ్ ఖుర్ (హి, పు)నృవాము,ఇబ్లు, నివాసము, 
ఉఊనికిప్టు. ఉండుచోట్టు మూలము, 

ఊత్పత్తిస్థానము, చోటు, కొట్టు గూడు, 

కత్తిమెం॥ వాని ఒఅ, తొడువు్వుు వంశము, 

కుటుంబమ్సు. సంసొగము్ముు స్వదేశమ్కు 

౫ది, కొటు; కోళు మొ! నొనిః కటిన 
9 రవ? దగ జా క 

రాడు, సొారస. ళల 6! అఆా గూ ప. ఏ౪! 
ఆబాద్ కర్న్చాా (హి) ఇబ్లునిబుపుట, జిం 

డాడుట, బిడల,నుట, ( (౪ ఈ -బార్ గ్ టె న 

(హి) కుటుంబమ్ము ఇంటిశాన్ముగ్పి చరా స్త్రి 

“కాపఫరము* (న్యు క ౮౪ -బార్ బస్సా 

(హీ్రిఒ కఇంటివాడశనసపకు ; భాగ్యనుఇంటికి తె 

చ్చుకొనుట 'కాపుర ముచేయు చుండుట, కా 

పురముండుట్ట కాపురస్తుడగుట. (యుత 
-బస్నా (హి) ఇలట్లునిలుచుట, పెండ్లి యగుట. 

రస్తుల్ _బనా నా(హిఇల్టుశట్టు,ఇంటి 

లోవలె సుఖసుగానుండుటు* టి ల - 

నగ్ (హి, ఇంటిల్లి పొది .ఇంటివారందరు, 

కుటుంబమంతయు. ళ్ ళో ఘలేభుల్ 

(హా) ఇ టింట, ఇ..టింటికి, యం 

వైళ్చ్వా (హి) ఇంట్లోకూర్చుండుట్క కొలు 

వ్రు లేకుండుట. (ఫస్టు భ్ -విగడ్నా (హి) 

“రాప్రవము:2కడుట్క ఇట్టుచె పుట, ఆలుగాని 
ఆ ౧౧ 

మగడుగాని కచ్చుట. థ్రయు ఈాటో 

(సిం) ఇంట్లో కరార్చేండి, శ్రచలేః నే 

పనివేయకుండ, ౪ సీస జో = నలానాా 

సాంపాగనము బరిందు' సంసారమునునడ 



౮ 625 స్య 
ఫుట, సంసారము (ఇల్లు) నిర్వహించు 

స. ఇంటిక్ (వయముభరించుట , 

( (శ్ర 7 స స. 

సంసాగభారము వ పొ౦0చుట్ట, 

"వేయుట, ఇ్లెత్తిసోవునట్టరదుట్ట ఇల్లు 

-నెత్సిశెడ్తు కొనుట. (ర ళ్ - కర్నా 
(హి) కొ పురముండుట్ట నివాసముకేయుటు. 
తా! నా ల! నాడ ళి 12 జి 

౦ సుత ఆటే - లు సేనా 

-ఘుస్డూ -ఘునడ్నా (పా) ఎల్బప్పుడు 

"శ్రేకలు 

ఇంటిలో ఆవతంగులతో గహూమ్బు లడువాడు, 

ఇల్టు విడిచి బయలు వెడలనివాడ్క్సు ఎల్ల 

సప్పుడు ఇంట నుండువాడు, 1, టా 

వీ) ఇంటియాయన నుగవారు, 

భర్త ఇంటి యజనూని- జ ఈ 

వాలీ(హి) ఇంటియాబిడ, ఇంటిది, భార్య; 

ఇల్లాలు, టే య్లాూ 1 ఊంచదా- (హీ) 

నాలొ ( 

గొప్ప వంశము, ళీ! ఏట ఫరా (హి) 

'సంపదగలసంసారమ్ము నిండు సంసొరము 

( లే భక (హి.పు) గుజ్జు, గుద్దుగులు, 

గొంతులో గుజక (పేచ్చునప్పుకు), భావు 

దల గుజక, యా న! 

ఫావుడల గుజక పుట్టుట, 

-వల్నా (హీ, 

ఇనావ్లు గుజక 

పుట్టుట, 

|! ౪ గహ (హా) గంభీగ మైన, వాశీల్రైన, 

గాఢయమెన, దట్టమైన, సాందంమైన,గాట | 

మెను గాటుగల్పభార మైన, స్ట ్ర్రల్ 
-ఛన్న్ట్టాా- మిక్కిలి స్నేహముగలిగి యుం 

డుట, నొప్ప పోట్లాట యగుట. ట్ర 
యి (0 "బాత్ (హి) ఆలోవింపగగిన 
మాట్క దూరొలోవసగల మాట జ ళ్ 
లప నా సనోీనా (హీ) వృద్ధి పాం 

దుట్క బాగుపడుట, బలియుట, లా వె 

ర్కటు+ 

ఇతో ే 

శ్రీ 
గు ఫ్ ర్ 

ళ్ ర న చెగీ) ౧ (స+ ఇస్సు) నిదం గున 

(నాడు, 

కో ( ర్ సెస్ట నో (హింస) భాం గు 

“సిటు 0 
క 

థి రా డ ప చ్ 

గ్ (గ గె 0? (హి ౮న వఘ్యుగుటు ౧బము, 

(. య ట్ట (సల్స గసుంర్మి సునుకీ 

(ఈక), "వుం॥నప్సి, 
ల్ ౧ జి జ క్ 

(్ గ్ సమన కై (నా గ)లయ్లి సన్యా కోత 

సడుట్కు గగ్జలంమిట, చిరం త, 9 మిస ట్లు 1 

నుట 3 
థం 

ళ6 భో నై థీ య్ ర్ గ సురత. (హా, క్రి) 

ఊరి సుమే*బ్బ్యు భనిగింస్యు నెట్టి ౮౦ 

వామ్ము సీ పాశ, గున్నా సుు)ం 

ఠి 4 టి 2 ల. టి న శీ 

(్ ల్ ముగ వం. సగి న సన ల స్సు) 

బసుట, ముంజ నుటసికం సము గొను 
లు 0 గ 

టం నసువు ఎన! 

తాళ సన్నీ (సొ. న్పె) ప్రదం దట్టుకొను 
గ్ర, క్ స్ప ఆ్షగల 3 ం గిం నషం ఘ్యు 

తేల ది ముట్ట స్ వట నంట శం 
(4 స్ట ం ౮ 

రుసుటు , దము 

| మా. నస గు గోల వ (హ్, భు న 

ఉట నునద్యు, 

గ్ట్ ళో ముదా (హొం ఖు ) వాన న్వు ణ్ బెట్ట, న్యు 

కందిరీగ త్య. 

కన గం వ జ క భః గల 

నుండునగ్గి, “పెంచివది, “సిం? సుడూది డి, 

వ్ ఘుడ్ (పీ*.వ్రుగ్టు ము(1 అత మొక్క _ 

సంవ్షిష్తగూసపమ్చు. (ఏ కూ స్రావ థ్ 

(హీ) గురువు రాను. సు సన --3 

(వ్ గుట్టు మెక్కుంన (యానుది ( ఏ సల్ 

-జాడ్ (హా) గుజ్బ బు పందెము. గుట్టవు 

పయుకు పందెము. ల పు ఫ్ సాల్ 

(హి అభ్వశాల, గప పొల (కొస్టీ ము. 



1 స్య 

1 1జ్రఘడా (హిా.పు) కడవ కుండ, 

టో సే ఖుజాంయా (హి. శ్రీ) పనితనమ్ము 

వేత, పోత చేసి: కూటి వేతకూలి, పోత 

కూలి కల్పన, 

యి స్య ఘఫత్ (హి. శ్రీ పోఠ్ళ చేత, 
పనితనము ఆల్బన్మ కొబ్ల, నూతన $ల్చన్వ 

కల్పితమ్సు కల్పించిన మాట్ట ఫపుట్టించన 

మాళశీిం, 

| న్ య ళ్ అ 

ఎకో ఎల్ - దా ంల్ ఘడౌంచా-చీ 
(ాఆ) గడమంచ, బరువులు పెట్టు 

నొనుట్నకైన నాలుగు కాళ్ళ మంచము; 

ముంచెః 

ఆట నుడీ (హీి.స్త్రీ) గడియ ఫఘటి క, 

౨౦౪ నిమిపాముల కాలపరిమాణము; కాలము, 

స్వల్చ్బకాలము, సమయమన్యు గడియార ము, 

ఘుటీకౌగరమ్యు గంట్క జేగంట. తళ 

(6 -కూక్నా (హి) గడియారమునకు 
థవీగ మి చ్పుట, టు (ం లో యకక 

“చుం తోలా (హి) భపలచిత్తుడ్రు మాట 

నిలుకడ ేనివా కం 

రస్ ఫఘుడియా (సహి,ఫు) మూడు లత 

లో ఘడియాల్. (హి.ఫు) మొసలి, 
న 9ిమ్యు గడియాగము ఫుటికా యంతి9 

ము %ంట, జేసంకి. 

యిత్ర ఘర్సా (హి.ప్తు) భుక్టణమ్ము. ఛావీడి, 
రాపు, జరయిక, ఒరవీడి; గుజ్జము నల 

వార్చు రాపిడీమొద్దు;, రాపిడి దుంగ. 

టో రుల “యె [ట్ర టుల ఘిసా 
వ్-ఘి సొవట్ -ఘీసౌయీ (హి.వు. శ్రీ) 
అరుగుళ్టు అరుగుట్క రాయిడి, రాపడి, 

ఒరపిడె. 

6924 [నే 
0 ట్ర్ ఘసానా(హీ) కూరుట,చొన్సుట, 

దూప్పట, చొప్పించుట, చొజగొట్టుట, 

జలవంతము గా దూర్చ్పుట. 

(యుత ఘిసట్నాా (హి) జేకిసలాగు, 

ఈశ్పు కొనుమే పోవుట, లా బడుట, 

ఈడ్వబడుట. 

ల్ ఇసుస్నా (హి) వొజబడుట, దూరు 

ట్కు బొలుళటు తోం9సికొనిపోవుట; బలవం 

త్రము-7గా దూరుట, దూకిపడుట. 

నే ఆనా (హీ) వొజఅబడివచ్పుట, బల 

వంత ముదూరుట. ౮ ఫు (గళ్ _పడ్నా 

(హి) బలవంతము చొజబడుట,. 

సత్ర ఫలక్ర ఘుసడ్-ఫుసడ్ (హి) కూరుట, 
(దొబ్బుట, గుసగుసలాట, 

(ట్ర ఘస్నా (హీ) చాదుట్క రాయుట్ట 
నాన .మెం॥ వాని మోదరుద్దుట, రుద్దుట్స 

అరిగివోవుట; జగ్దమగుట,. 

(ఎట ఘసనీయా (హి) నడ్డితిని (బతిశెడు. 

ర సుత ఫసియారా(హి,పు) గడ్డీికోయు 

వాడు, 

(ప్వయట్ర ఘసీట్నా (హి) ఈడ్బుట 
లాగుట్కు పడవేసి ఈడ్బుట, అక్షరము 
గీకుట, "తెలియకుండ (వ్రాయుట్స జిలుగు 

గా (వాయుట. 

0 సట్ ఖమునేచ్నా (హి) కూరుట్క బల 

వంతము దూర్చుట్క (గుచ్చుట్క లోని! 

(తోయుట, చో'నుపుట, 

కట్ భసీలా (హి) ౫డ్జినలనేల. 

ఏళ ఫిఫి యా -నా (హ్) భయలజ్ఞాదుల 

వేత మూటలాకుండుట లేక నో శాడకపో 

వు£ఓ, తడబగుచుమూ ట్లాడుట , దేబిరించుట , 

దినము గామా టలాడుట. 



హ్ 

ల్ గక్షూగీర్ (హి ,అలవాగ్బ్చనిది(గప్తుమ్సు) , 

స్వాధీనముకానిది. 

ల౮గవాల హి శ్రీ) నాం సక్తి (వక్ష). 
(్ర్ 1్యల ఇపులానా(హిికరగించుట్క కలుపు 

(నీళ్లలో బళ్క్ళరవలె) మాగిందుకు, మెత్త 

బడ నేయుట్ట [ద్రవను-గాచేయుట్య కరణ 

జేయుట, 

'బేయుఠతు, క అంగుట,[దవీశ రణము, క్షళిం 
౦ 

చుటు, మాగుట, బక),_పడుట, 

డుట, కరుగుడు, మెత్తదనము. 
మెల్టుబ 

వావి 

న ఫుం్న (హి క రుగుతు, (ద్రవించుట, 

'సుత్త్సబడుట్క కలిసీపోవుటు మాగుట; 

సన్నగిలుట, కృశించుట, బక్క పడుట, 

చిక్కుట. 

6 

లీశ* లీళ ఘుల్మిల్ (హి) బాత్తిగాకలిసి' 

పోయిన కలిసి మెలిసియున్న. 

0 (0థట ఘుమానా (హొ) తిరుగునట్లు జేయుట, 
(తప్పుట (భమింప జేయుట. 

ఆగంళ - కూల్ భముంరీ_డీ (హి. క్రీ) 

తలతిరుగుడు తలది మ్ము, దిమ్ము, నుత్తు. 

| (ళో ఘుంమ్సాన్ (హి.ళు) జనసన్ము 

గ్షమ్భు గుంపు సందడి; దొమ్ము”ాట, సం 

కులయాస్ట్రన్ను, దొమ్మి ఛయంక గయుద్ధము ; 

(పొణిహింస్క జనసంహారము, యుద్ధము. 

ఏేయంత్రో ఘుమండ్ (హి.పు, 
మేఘాచ్భాదము, 

సంత్ భమండ్ (పొ.వు) నర్వమ్ము అహం 

కారమ్సు ఉబ్బు, అహంభావము. 

మేసఘుసనమాూాహము 

యయ రెసంట్ర ఘమండీ (హి) గర్వినర్వపోతు, 
గర్వితుడు, 

శకునాలు. 

రా 

(౧) ల 
తవ 

జ్ ంి య న! ణి ఖ్ 

నే న హాన్ ( వా షు గర కన్న; మ్యు భో నగి, 

గ హణ ఘు, 

ణ్ అ ల నై ః 

పురు నను'ంటీ వోలిగిన ఇడి లక నుస, 

మ:సుము, ఏంన స్పగంను శమము, షఫు 

ము "సట, / ) అం ఇ స్వం తు | గి [శ (డీ ష్ (౧ )) 

ప్పమగసపట్రుట "లీక బనుంసట, 

(కీ నున్ (మా స్సు) ఘన ఘ్యు నననపట్లు క 

గ. శ జా వం మబ్బు; సమ్ముట, “వన్షసున్వు రెలి, 

నిఫసాలి గ క. నవంల న గ శ పి "ర్ల *గ్న్యా 

క! లి 

“ము టం: పను పం ॥ ,ఎ)రో! (న నం చే టి) 
0 9 (ఎ 9 

మాలిన మొగ్గు, 

ళ్ బ్బ (ప్ ఇఇ త) (లి జగ పా! టి న 

జీగుష్ప, కే లల అట గాలం న రన సట 

ణం ట్ర (స (డ్ గ ఆ ోకాలా.. టో రన సయంగీ జ 

(్ర లే ళ్ ఎట్ గల్న (స ౪0) హృష్ట! మ. ॥ మ్, 

కొనుము న టసపగు) 1 

(్ర క్ (త్ర సానా ఇ మ మ. న సఖ గ. ము, 

వ. "ఫి గా న్స 

గన వ | నం. ఎగ నుగ ను ట్య గన్ని (చ) స్ధుసంమిట్స తీనుళా 
టు అధిగ మున్ను. సెయ్య్ముంను. కుదువ, 

తాకట్టు ఈ 1లగ6 ల 1100ల 

స1మంం6 శంయ 
త మనా (పొ) ఫునమైస, అధి 'సున్యన్యు 

ఇన, నివిదము. 
యె 

ట్య ఫంన్న్యా (ఫా) స్రు్యుుగు స ట్స సి స్ప 

పోవ్చుట; కస్ట్రమ్యు చనా స ఘు 

కాక సుంట (హి,ఇ్చు) సడే నూగము్యున గల 

ఈ యట _సంద్. (సా) 

ఘుటికొగ నోోస్చంమ్మి. గడి యమూగసు గోళ్సు 
రము సుంటూగ్యా ం ము 

మఖ టీ (హిం్ర్రీ) చిన్నగ ల్కునంట 
"మోంన్య గంట, 

గంగ కాలము, 

ఆక్ 



| త తశ ఘుండీ(హి. శ్రీ) గుండి, గంధి, 
గుండుబొందె, బొతాసు 

విశేషము, 

నాకథ ఘుంగ్నీ(హి శ్రీ) గురివిందగిండ్సే 
గుంజ, 

11, | ట్ ఘుం్టగాలా (హి) ఉంగరములు 

తిరిగిన, శాంగరములుగా నుండ్కు ముట్టు 

నోను (వెండు)కల్క) | 

యల అ ర్తి వ య. 

ఏం సట్ ఘుం్టహా (హి.పు, గ జ్జైల్సు చిరు 

గంటలు, శనగకాయ. 

(రల భుంనగోల్నా (హీ) సీళ్లు మురికి 
వేయుట బుకదచేయుట. 

బ్ర ఎదరత్లై్ ఘన్ ఘోర్ (హీ) కారుచొంగులు, 

దట్టమైన, ఘనాఘనమ్యు మబ్బు క౦మ్మిన 

-మొగులుపటినః 
లు 

1 4ళ ఘుఆ (హి.ఫుు గాలపుపవురుగు 
శేపలుపట్టు గాలమునకు పెట్టు ఒకవిధమైన 

పురుగు; ర్ం 

(రేట్ ఘఫోటా (హి,ఫు) రోకలి, దోళటి 

బండ; మెజుగుణాయి, మెజుగు "పెట్టు 

తై రుద్దైడుణాయి, 

ర | 4౮ ఘస్వూరా (పొ=ప్పు) ఊఉ రమ్య ల; 

తరం, 
ఉం 

స ఏట ఘాోట్నా (హి) పూడి వేయుట, 

చూసగమువేయుట్వ మగ్షించుట్క ఊపిరాడ 
ల దె 

కుండ జేయుట గొంతు విసుకుకు గొరు 

పట, రుడ్డ మెమగు బెట్టుటు) వల్రైసెట్రుఎ 
యలు టు ౧ 6౮౫ 

మురలమరల 'వీదువుట., 

ఈ. రా 
బి వ సు ర్ | 

గాఢ క్రైన్స దట్టమైన; ఉజణుము, గర్జనము, 

) ఘూగోరము, భయంకర ము; 

మురికి "మల; సనగ ౫వ దారనుం 
వ్ యాది 

626 వంత 

ఎట్ ఘూరా. (హిప్ర) వెళ్త కసవ్పు 

యగ ఏ ఘూర్నా (హి్రి ఉరిమి మామ్ట, 

గుర్గురుముట్క కోపముగాజూ చుట, దృష్పి 

నిలిపి జూచుట, 

1 సట డా (హి,పు గుజ్జము, ఫఘాోట 

కము, ఆళ్వము; తు సొక్షిగుజ్జ ము, (| నే 

1 స తస్ణా -సోడ్నా (హి తు పాకిగజ్ఞ 
మును పడవేయుట (13 స ఈ 

_డొల్రా్మ్వ (హి) గుజ్జమునువి నుచు టృగుజ్ఞ 

మును నాలుగు కాళ్ళ పరుగున పరుగెత్తిం 

ముక, యట స 1 1 4థ్ -సర్ 

పట్ సేంకా న్న (హి) గుజ్జము మిక్కిలి 

"వెరె మెత్తించుట, మిక్కిలి పరుశెత్మిం 
ముఠతకు, ం చ “ఇా(పొ ము[ట్ర ట్ | థఛానా(హ్ి) 

తు పొళకి'ససజుము యొకు “నటు ,తు పొక్షి 
లి క నేర 

ఎక్కు పెట్టుట. 

-వెండ్లిపౌట్స సేవెల మజ్క సేవెబుజేయు 

మర 'లేః యంత్రము, 

జకారలో నోసీ (హి.పు) గొబ్టవాడ్యు పాలు 
అమ్ము తురక, 

'దేయుట, వల్లె వెట్టాట. 

(స ర ఫవోల్నూ (హీ) పరషించయుటు కరగ 

'జేయయు13; కలుపుట 

(సత పట్ర ఘూన్నూ (హి భంిమించుట్క పరి 

(బ్రమించిట, తిరుగుట, 'సంచారము2ేయు 

ట్వ తలదిరుగుట్క దిమ్మపట్టుటం 

యం శ ఘూంట్ (హి.పు) గుటక (క్క. 

యచెత్కట్ర క ఉభీలహూ కె ,పాం నెత్తురు 

గుటక సహా నము, ఓర్పు. (సు యూ ట్ 



వాం త 

(9 ప! 

ప్ప -లేనా -సీనా. (హి గు్తిక్క 

మి9ంగుట లేక తాగుట, గ్ర్కంక్కు తాం 

గుటు (మట్టు' 

(ఏ జ్రఘాంటా (హింపు) మక్తుకలుగు గం 
జాయి పానము, 

ల్ ఆ ఘూంటీ (హి. స్రీ! పుట్టినవిబ్లలకు 
పోయు ఏిరీగనపు ముందు, 

(ట్రీ ళో ఘూంస్ (హి,పు) పందికొక్కు. 

మూషిక లం:వేము, 

టంట ఖభూంసా (పొ.పు) గంగ్హు, ముని 

ఘాతము, విడకటిపోటు. 

కే య ఫఘౌాంస్హా (హింఫు) పిట్ట గూడు, 

చిన్నయిబ్దు, 

(త్ గట ఘూంసం భూంసా(హి.పు) 

ముస్ట్రాముస్టి, గంద్దులాట, ముస్పియుద్ధము- 

[రూ హహా (హీ. వు) పర్య ళ్న 0 

సత్ర్త్రగుల్ఞ; గవ్వ; మూధఢుడు, 

టప ట్ ఘూయుట్ (సహి.పు) తిరస్క 

యో -తురి (సల నీటిస్ల ర్ "యు టే. 

న స్ 1 మిడు." ( ఏపగాగ్ జా 

(4) న్ ఘమ స్ 
దుగంం, సంసన్నుుుల లే. సుందరి సం. 1. దడ ళ్ 

మ ం.. 
లగ్న (హా) సంసది ర కీ వ ఎం 1) 'సెట్టము 

ట్రా వంచు
 న. గ్రాం "1 [ల ణ

ి 

ఇ నస సం, (411 స మ నుం (0) 

శీ న్ని 

ఎ ల్టీ ర సీ ఇ మ 

నిదిసఎంపద 1 లిషయు! స 1 త్ ళీ న 

సా (స టు గ్” నున్న నన, గౌ 

నున్న, న ఎన) గ్"ను నం 

సే లిమా (హాసు) గయత ర నాటో 

ములు దీన వ, సందిట వసన 

ఆకులో థల గతి (పి) ఇల 
నీక *యా. (త ల (ఏట సల 

కయ 

“రాయ. 

(సా) ఆనపర'య. (య్య ఆం స(4) 
శిఖ 

గు నపాల సై స స లు ఘు సుల నుసుము 

ణి 

జ) “ఎం 

ల ల్ జం న చ క్తి న 

రిణి, ముబ్బవ్యస్త్రమ్సు ముసుగు. రిట్ | ౮ (ట్య ఘు న్యూం (సా ట్రై) మూగిక 

టు ట్ట ర్ల 6 -కాన్నాా _మారన్న 

(హి)ముసుగు వేసుకొనుట, ముఖవ్యస్త్రుము 

-వేసికొనుట. ర కూడ శరస 

(హి మునుగు వేసికొనుటు మెడవిశుచు 

కొనుట్క మెడ వెనకకు వంఘయకొనుట్ట 

(న ఉట భూలయర్. (హి,వు) ఉంగగములు 

మెలికలు (తిరిగిన 'వెండుకలు. 

లీ (ల 9౮టఘూంగ్రోలే బాల్ (హీ) 

ఉంగరములు తిరిగిన వెండు9కలు. 

ఏంటట ఘార్యా (హి.ఫు) గ జైల, చిరు 

గంటలు; శసగ కొాయ(ఫొాట్టు). 

నట్ ఫక్ (వొ.ఫు) 

ఎవి, 
గి రాము 

సరిగ్గ ర త 
గ్ర క 

జీ ఫి 

కొలథి, బు గ న్సము, వన్ ట్టు 

సిబ్తాలమొు, "వచట్పు, షష? లినంత “ల శ్రంరి 

నయంయా ఘ్య్సు 

వాలము కన సల, గఫా 6 న్ "గమ్ము ఉతినగ బి) వ 

అలన, కంగ ఉంది: ము*చవుయము న 

ల 

ఆకంమణము ఎది'ంల్ (4 కంమణను | ఎంట (శ 
ఇ ౧ఖవ్రినంత్ర నళ (వదల) గ” నున్న ల్సబ్ల * 

. న్ | సా అము'గా నున్న, [ల్లీ చ తవల్ 

పడి తీనుగొని 

వచ్చుట, బలవంతేము"గా సీం నివ మ్బీ 

లీఎః 

ఫఘారీ "౫ లానా (హి) వై 

యో ఫీ (హి.వు) భృుకమ్సు నెన్యు. ట్ర్ | చట్ ఘీం- (పష) పరిధి ముట్టుగ' లక 



సన మీట్టుగోడ, కంచె, 

 సుంతలమ్యు అంచు; ముట్ట కంత 

ముట్రడు; వృ న లొ. (స ఏ 1 డా 
న్ 

త మ్య్రడిం. మ్, ఇదట్టుకొ నుట. 

లో గుూసూారి* వు వ్పషుపు తొండ, 

పీసు పు బల్లి; నల్లి ౦గ్ష శ +వ్చు, 

గ్ లే ఘీర్నా (ఇ) నీ, ట్టుకొ నుక) ముర 

న ఆవరించి, “ఆకంమించుటి. 

కంపు కొనుట, భర్పు కొనుటకు; ఇమీట్టు 

సిలు ముకు, 

సస టక మీవి శ నన్ 
ల! (చార్ * ల్ క్ 1 ళ్ ర 1 ఘ హుగ్ 

(హా) కలబంద చట్టు, చిన్న కలబం౦ంటు 

(ముల్ మొ క. ఫ్రు)సూకరము, సందిపిల్ట* 

ట్ గయా ( స గత్రమ్ము 

|) స్ జ్ 0" (ఊఉ) బరిగి పోయినద్సి 

ఫ్రీసిపోయినద్రి సనికిమూలినద్సి నీచ ము, 

స్ వ్ర్ప 
శి స య్ 

గతిం గా థి" కా సీ గయె ద్ద 

(ఉ) కనీససతీము అధమపతుము, 

క్ర త గాగ (హి) పదునొక౦ండు,. 

అతను ఆశీ గౌన్ న్వాక (సా, సదన్ 

మ వం 

జ్ర “గాన్టిన్ (హి.పు, ఫ్ట్ము, “తెలివి. 

ళ్ లో సద్ జీ ర్త (హి సన్యాసీ 

బొంత _ ] హో () న ఆ చీ(ఉ6ఏంినా 

(హి; నునసు నిక్రు పట్టున “వెలియవ ద్చుసు= 

కట! గయాహ్ా (పా) స సశ చ్చి పగడ డ్ఞ పచ్చిక + 

య్ గ్్ (హిం ్రీ) గీ ఫ్ర యు, పౌొట్రః 

౮ (యల్ గానా [ పొటచాను 

ట్కు | అతను ఇజదును '; 

ఇ్చట "పెట్టుకు, దిస్టసూ త్ర ముగా హస్వుు. 

జప గీతీ (పొ.పు, పఏ)ప౦ దము, స్ప స్టైం 

త్య! సన నాటు, న 

కికవు, 

టేగ నము 

అం ౮" ని పవీపిఖ్ల; 

క 

. ససిస్ గ (జ 

ఆలవ్వు ఏం 

పోయినప్ర, నా 

గ్ర గ. వ్ 

సేద్య గీదడ్ (హి.పు) 

మరిక పంద, 

మ జంబుక మ్యు 

౨ోఫల క చటళప్!ీ (హి, 
వట్టి బెదరింవులు: 

సక. (పా) వరకి, ఛయశీలుడు, వేత 

న. "జెలివిమాలిన వాడు. పనో 

య _ఫర్ (పొ) పరికిపంద, 6ంపేదనాడు, 

రండ, బుద్టహినుగు. చేశ గాని గండదవాడు. 

స. గీర (పా, గాంహి, వీసుకొనువా6డు; 

జేశ, జయిం" మీవాడు(వృత్తి యందు). శైవ 

₹ ఆలమ్- (పా) జగ మ ప్రపంచము 

యం య్ బ్ శుల్- (పొ) 

కొడిక్లైర్స దీపపు వత్తి 
కలెగం 

(ల్ చేర్నా (హీ) పడవేయుట, బాగవిడు 

మట వేయుట 

'పొర-వచేయుటు ఊరగాయ మెొ,, పెట్టు 

క్ వ దపర-దు లం 

థి 

కట్రైరించి చి న్న్న 

పెట్టుట; పాగజిబ్టుట, 

“కెటుక దిద్దుట, 

నం, (హి.ఫ్ర) జాడు, జూజుమన్నుు 

“రావజటోయి. 

(1, స్ గేరుఅ-గేర్వా (హీ) జాజువూసిన, 

జాడువన్నె%ల్వ కాసూయన స్త్ర మాం 

పుర్ “గ్సూ (పా,.పు,) 

-వెంచుంక లు, ముంగుమలు, 

గురులు, కొకవత్మునులుం 

గత వేల్ పొంత్రీ) వీధ, వాట, శ్రొవ, 

సందు, గొంది తోడు కూడ, తోడు, 

సా వాసము. 

11 గీలా (పాల 

నున్న మ వెమ్మగల. లీ న 

ఉంగరములు తిరిగిన 

ముల ముం 

సిస్త -నమ్మెస, తేడి-గా 

-పన్ (హి,పు) తడి నెమ్ము, కమ్ముగింతె, 

నే ;లడ్ (పొ.పు) "మొదటి మనని వలనే 

బజన కొడుకు, 
ఈ 



ల్ 

ప్ సీన్ (పా) ఇదియొక సంత్య్యయము, 

వృల్మియందు నిండిన్క ఛరితీము; నంస్తము 

సహిశ్రము, యుక్తము, కల అను అద్ధము 

లిష్నను, (అరకండి భ్ నోకగిస్టుడు 

దుఃఖభ రితుడు, 

(స్తత గీజ్నా (హి) పిళుకుట్క నలుపుట, 

రుద్దుట్క కలుపుట్క కలియ గలుప్కు కలియ 

పీసుకుట, నలిపివేయుట. 

సళ వైంట్ (హి 
న! 

ఫు) గ జ ము ఏనుంగుం 

సల గేంట్ (హి*౮్ర్రై స్తీ నృ) వండు కందుకము, 

11 ఏస్ -బల్లా (హి బంతిపలకయాట , 

ఖీ 

'వికానననలానా స్వయ నలనలనకకషానననా నాననా నకాలకనతననానానాన నతన న ననిన నిననినన నినానననుకాళనిననననిననిననలనన నిన భననలటానానతనంభికనననోనని నమన ంాలలినానినననిభినికుననములనాని. 

ట్రం ఎ 

జ్య _తేడ్డీ ప్) చవంనబొగుి, జక ది చె క్లో ( (1 ం 1 వా య 

నొకరు పండు పిసరి వేసేనొను ఆ శి బంతు 

లాట, 

1 త /0దా(హి.ఫు ) | నెద్ద వండ్యు ఒంతిస్టున్నం 

1 గండా (హి,స్టు) 
న్న న 1ండ్లీ (హి శ్రీ) మఠత్రందలి, “మట్టు, 

స? ట్ర (్స్ ల సతో మా ౧న్న( గ్! 

న స ( పొము), 
సా ఆం 

అద్ తహాన్. (పొం) స్పోరంకము, 
"క"లము; వృల్వి; వ్ఫ నుం 

గడ తిల మా ముం 

రో 

న్ ల్ “హుఆన్ (మ్ఇ) గధునువన్నగ టల, 

ఇపౌానున భాయగ౫గ'ల. 

కందుక ఫలకము (కి) శెటు ఆట), తపం 0 న సహూం6 (పొంబ్టు) నోసమలు, 

ట్రీ లామ్ (హింప్పు లకారము, ఇది ఉరుదూ 

వర్షమాలలో ముప్పదియవయక్ష,రము= అర 

వీలోను ముప్పదియవది- పొగ సీకభాహలో 

నిరువదియేుడవది. ఆబ్ జదు వగ్రఫాంఖ్యమున 

దీనిసంఖ్య ముష్పది+ 

ఖీ లా (అ) లేదు, కాదు; లేని, కాని, వినా 

రహితము అను నర్ధములని మ్చువ్యతిలే కార్ధక 

వ్యయము జాగ! పే -ఉబాలీ (అ) 
నిగ్గమ్యుము, అలక్ష్యము, నిర్భయము, సాహా 

సము, పోశకిరిత్ర నము, ఏటీ 2౦ట్ (అ) 

నిశ్చయముగా, తప్పకుండ. అవళ్యమ్మువిధ్ధి 

లేక విధిగా, తప్పని సరిగా. ఈఏ 1|| = 

బుదీ (ఆఅ)నిశ్నీయమైన్క త్రప్పన్సి విధియ్రైన, 

అవళ్యకము. _ 6 -సానీ (అ) అద్వి 

సీయమ్సు సాటిలేనిది. , ంమైల్ -జగమ్ 

(అ) నిరసొయముగా, నిస్పంశయము'గ్యొ 

విధిగా, బీప్పకుండ, అవశ్యము, ను లే 

=బవాట్' (ల) నిరుగ్శగము, ప౦గ్యుగ్య రము 

లేని అద్వితీయమ్ము సొట్రి తేని, టు 1) 

_ఇవార్. (సా) శిర పొధము, న! 

గత్యంతగములేని దిస్కనాలిన నిస్సహా 

యము బీద, పీ? ము. త్ర) (ము ఖీ -షాార్రీ 

( పొనిరపొయశ్శ గతిలేమి, ద్స్యమ్యు 

దారిద్ర్యము; దీి;దథ, లమ ( -టంల్ (ల 

దుస్సావ్యర్సు వేయ బాన్ కష్ట్రతర్యమిన, 

అళశ్యమ్ము సస్ట్రము, ఫం, క్ లనా $ 

వ. లాహసొలవలాకువ్వత ఇల్లా 

బిల్లాహూ (అ) ఈశ్వరుడే సమగ్భుడును వ్ర 

మంకుడును, ఈశ్వరుని వినా సమర్దుకును 

శక్తి మయంతుడును ీచ్చు, ఈశ్వరుడు నగ్వ 



ఖే 680 

సమథ్గడు. ఇది తాపపరీహాస్థక వాక్యము 

భూతయే9త పిశాదాదుల పొరదోలుటకె 

దీని నుపయోగింతుర్వు పరిహాతు పాపమ్; 

య్యాట్ల ట్రాలీ - ఉదుటన లే 
లాపాల్ పథ్నా-భేజ్నా (ఊఉ) భూత 

శ్చీంత్రాదుల పరిహారాద్ధముగాని అనిష్ట్ర పరి 

హో ఛాద్ధముగాని ఉలాహాల్ * ఇత్యాది 

వషేదువుట్ట పరివారతు పొపమనుట, శపిం 

మీట నిదింపుట్క దూసష్సించుట్స గర్హిం 

మ్ట, యా్తీ ఖీ _నైబ్ (ఆ) నిస్సృంశయ 

ముగా, నిశ్చయముగా 11, ) ఖీ - 

జివాల్. (అ) అవినాళము్కుు కాళ్వతమ్ము 

నాళములేని, నాశ రహితము, శ 2బీ 

ఇలాజ్ - (39) చికిత్సలేని, చికిత్సా రహ్ 

త్రము, నిరుపొయమ్ము కుదురని, అళక్యము. 

420 లీ కలామ్ (అ) మారుమాటలేక, 
నిరా జ్నేపముగ్గా నిళ్ళ్శంకము గ శైలే 

“ఇల్ (అ) "తెలియని, అజ్ఞాడైన, అజ్ఞాని= 

ఉయ్ సల లీ న (అ) పొవుం 

డుడుు మతబాహ్యుడ్సు మత కూన్యుడు, 

మతములేనివాడు. ల (204 లే ల్లీ (దశలో 

-మహాల్-మహాల (ఆ) నిస్పంళయముగ్యా 

నిశ్శంకముగ్శా అవళ్య ౪ నిశ్చయముగా. 

యి (0 ఖే -వారిస్ (ఆ) ఉత్తరాధికా 

-రిలేన్సి సంతానములేన్తి సంతాన రహి 

తము, సంతు లేని, దిళ్ళుమాలిన. ీ లీ 
-వలద్ (అ) సంతానముళలేని, బిడ్డ పాపలు 

లేన్సి సంతానరహితము. ఇభ ఖీ లావన 

అమ్ (అ) లేదు అవున్వు అవ్చగానులు, 

అవును కాదు అనుట ఉండు లేముకు, 

1 0 1), తాలి (ఆ మేకు ఫ్లో 

ల) ॥ లు లే లా య౭చ౭లమ్ (అ) 

ఏమియు "తెలియని, న తనల లా 

చే వనాల 

య౭నీ (ఆ) తుచృమ్యునీ చమ్యు ఆనర్భముః 

యి ంం్లు లీ లాయమూత్. (అ)చావు లేని, 

మృత్యురహితము, 

లీ ఖీ లాబ (పా.ఇు) 'పార్పిర్ధన్న వినంత్సి, విజ్హా 

పనము, శౌఘన, ఇ చ్చే క ము, ముఖ 

స్తోత్రము, 

గటి లీ లాభ్ (సంపు) లాభము, ఆదాయము, 

యి లీ లాక్ (హి.,క్ర్రీీ చరణఘాత్క తన్ను, 

పాదతాదనము.[( ళ్ న యిలే-మా ర్నాా 

తన్నుట, న్ (జ్ర యీ ఖానా- తన్నులు 

తినుట (చం యిల -ముక్కీ 
కర్నా (హి,తన్నులాడుకొనుట్క తన్నులు 

గుదులాదుట తన్ను లతో గుదులతో 
ద 0 ద 

పోట్లాడుట. 

చైఖీ లాట్ (హి.ఫ) దొర, పువ్వు 

యజమాని 

ఆలే లాళ్ (హి.సస్తీ) కట్టం బడీయ్య దుడ్డు 

కజ్జ; 'సృంభము, నూనె “గానుగ రోటిలో 

తిరుగు రోకలి (నిలువు మొద్దు) గానుగ 

రోకలి, 

టి లే లాకీ (హిస్త్రీ) కజ్జ దుడ్డుకజ్జ 
బడీియ. (చ ఆలే 1) యా 

కలా బడితలతో పోట్లాడుట. ఆ సే 

కా జ యీ -టేక్కే చల్నా- క్ట 

పొడుచుకొనుచు నడుచుట, భీ ట్టి 

౮ 11 -రలానా- బడిత దిిప్పుట, బడి 

త ప)ియోగిందుట. 

కలీ లాజ్ (హి. శ్రీ) లజ్జ, సిగ్గు, బిడియము, 
న! న! ట్ ల్సి 

విడుచుట్క లజ్ఞాత్యాగము చేయుట్సు సిగ్గు 
క. (౧ 

మాంయాటు,ం 

వ ్రస్తాలే లాజ్వర్స్ (పాపు) వైడూర్యరు; 
రి సే వ గజ యు పిల్లిశనవృతన ను నీలవర్ష ము, 



కచేంపా లీ 

.వెడూగ్యమణులు ెక్కిన(తాపిన)ు, 

కా క), ఆయాత్యన్లు ఖేలాజ్వింత్ -తీ (షా) 

లజ్ఞావంతుడు, లజ్ఞావతి) సిగ్గు పడెియెడు, 

బిడియముగల, బెడియపడుస స్వభావముగల; 

అత్ర పత్తి చెట్టు స్టాకు, 

(ఖలీ లార్తూ (హి 
జిగటందనము, 

లనలనలా డుటం 

ట్రమాలే 1 లాహిక్ (అ) సన్నిహితమైన అంటి 

యున్న, కలిసియున్న, తగులుకొనియయున్య 

'తాకియున్న, తగులాటము,; త 

అనుబంధ మైయున్న. (ఫు) అనుబంధము. 

సంబద్ధము, ఆశితుండ్కు ఆశంయించియు 

న్నధ్విశేవుము, వూరణము, (వ్యాక) పత్య 

యము, వర్షక ము, 

చె ఖీ లాజ్ (హి,పు) భారము, బరువు, ఎల 

చే ట్రీ _ఫాంద్ (ఆ) బండ్లు మొ! 

వాన్నిసె బరువులెక్కి చుట కట్టుట “మొ॥ 

ళకుని, 

(ఎఖ లాద్నా (హి బరువెక్ట్కించుట, 

శ్రారమువేయుట, బరువ్లమోపుట్ట్స బరువు 

వేయుట. | 

9 ఏలీ లాదూ (పా) భారవాహకము, బరువ 

"మోయదగిన, బరువు మోసిడు జంతువు, 

మోత పళువు. చత ఎఎలే కర్నా (హి) 

గుజ్జమువవై మొదటిసారి యెొక్కుట లేక 
' పల్లము "వేయుట్క బరువు వేయుట లేక 

యొుక్కుుట కల వార్పుట. 

న్ా తలో లాడ్ (హి.పు) ముద్దు లాలనము, 

న పలాలనమ్యు బుజ్ఞగము, 

తపం ల్లో లాజ్వన్లీ (పా) ఆశాశవర్థము 

గల నీలవగమెన, వెడూర్న ఖ-చితమెన; 
క వంది ఇ. లి ఠా 2 

ఫు) జిగురుందనము, 

అంటుకొను స్వభావము, 

62] లీ 

లే 7 _బలీవెల్లీ లా'డ్హా (హ్రీ ముగ్దుబీయబడీన్య 

ఈఊ పలాలిచుగ్గు లానినుండు, ముగ్దున "లెలీ 

షినవాడు, 

శ్ ఫా న భీలాయా-.ముగ్భుగా గి (ప్రియురాలు, 

ెంద్రైకకూచును. 

స) ( లార్ (హి,స్ఫ) టాం; వ్, షొ, 

చొంగ, నం ఠామ్మ, 

ఆలే 1! క. (ఆ) అల్రి?యుంంను, వదలన్ని 

సజ సి స్టిగమైన్న దృ మైన, 
(0) రాజా రైనా 

జే లాబిమ్ (౨) విస్వమైళ, టర్షళ్య మైన 
అనుబంధ మైన, తప్పని, వదలన్ని పిధిధయయుక్తా 

ము ఆవళ్యకము, (వ్యాక క0కన్మక్త ము, 

(1 శ్ర [ ఆనా (త) విధి యగును 

అనుబంధమగుట్క *)నుఖరిం ది యుండుట్స 

ఆవళ్యక ముగు న సరియగుట, శే 

బ్రసేం ఆయల్ణాక (౨) అన్యోన్యాగ 
యయ ముల్తు ఒన €ినను'నరించియుకం యుండు 

నవి, అపి 'నాసంబంఫమును)ని, ఖెప్పనివి, 

"వేగుకానివి, మిగ్కు_లి న్నీేసంము. 

యో) | బ్రమ (అ విధ్యయ్రైన, 

అవళ్యః మైనం 

(ఖీ లాసా(హి,పు) జిసురైనరి, చినటగలది, 
జిన, జిగట (పత్రలనుసట్టు రు )? ణజాగ 

మునకు వూయయు. ఏసగు (మజ్జి సి లు! 

నవి). బందన. (10 టఖీలగానా (పొ) 

జిగురు(గంజెతో పథంను పట్టులు జగ 

తఫ్పన్సి 

డను పెట్టుట. వ్ (ఫ్ర జటులే పర్ 

లగానా (హీ లోిపరచునొనుట్సు అనుస 

రింప జేయుట, య. రొయరింంం 

టై) మృతకళీబఖగము,కవము 
వల లాగల్ (పా) కృళము; బక్క-ని, 

౮ లామ్(తు. స్రీ 



క్ర, 

క క ర్రి ॥ స్ 
కో 4 లాగరీ (పా. త్రై కొార్యమ్ము బక్కా 

దనము, పలచదనము, 

యవిశో లాఫ్ట్. (పా. శ్రీ) ప్రగల్భములు, 
అత్యిస్తుత్మి ఎచ్చుల్కు డంబములు, జంబ 
ముం. భ్ న నీ జ లు ప్రా ఆవి లో జీన్ (పు) ష్ 

ములు గొట్టు వాడు, ఎచచ్చులమారి. అవి లో 

ట్వ | 3 -ంజాబ్ధి (ప్రొ వట్టి ఇంభాలు; 
వట్టి ఎ*'మృ్పలమాటలు, 

యీ లాక్. (పా.వు) పిండిపిసువళట్ట లేక 

కొట్టు తాబేలు కొయ్యతట్ట లక్క, 

గట్టీ లాఖ్ (హి. స్త్రీ) లక్క; లామమ్ము 

థల లాఖ్ (హి) లక్క, శతసహ్మ సము, 
జ 7/9 

నూరు వేలు, యాంటీ జీసే (హి 

మునన్నూూ ర్హిగా; నిండుమననుతో, ఎంతో 

ఇష్టమతో 

(భీ లాఖా (హి,పు)ు లక గా" లత్తుక, 

ఎరిగ౦గ, 
౬ ణీ 

యక౫ లాగ్ (హింశ్ర్రీ) అంటుత గులు, 
సంబంధము అంటిస్క ఆకర్షణ; ప్రేమ, 

మోహము తీగులాటము, వలపు, విరోధ 

మ స్పర్థ్యవ్యయమను, (కయము, వెలగవాస్య 

ము గుట్టు (గహసంబంధమ్సు సోకు, 
జ త్తి జ 

పోటి ఆనూయి, ఆనిస్ట్రము, ట్ర యక లో 

-రఖ్నా - సగనొనుట, వైరముగలిగియు౧ 

డుట; స్పర్ధించట. యెలా - 
ఇచ్చ ని నాము "స గ, ్ధ్ న (తో _ గ అశ టో 

నత -లగ్నా - మోలాంచుట్స వలపు 

గొనుటువలపులోతగులుకొనుట్క, వలచుట. 

యో లాగత్ (సా. త్ర్రీీవ్యయమ్ము (నాయ 
మ్స (కయము. 

వ లో లాగూ (హి.పు)అశికు కు,అను దరుడు, 
"వెంట నుండువాడు, వెంట తగలినవాడు, 

(692 లలో 

వెన్నాడువాడు, వెంటటబడీనవాడు, 

లో లాల్ (హీ) ఎజబడిన, ఎజిని, ఎఆటగా 
ఉతి ఈతి ఈలి 

కాలిన ఆ(గహపడిన జేవురించిన ఎజ్జ్ఞ 

రత్నము, కంప్ఫు పుతుడ్కుశికువు చొల్లు 

వొంగ, లాలుగు౦0జ, యు లీ 

క్ య అహో ₹ -ఫీలీ ఆఖె, నికాల్నా 

హి) గుణ జేయుట, అ|గహపడుట, ర _ 
పజ పీ |ల్రీ జో -ఇర్యదాయన్ (హి.ఫు,) 
అవ్వగోడపండు, ఆబువ్వ = 1 గ. లో 

క _అంబా డా-డ్తీ (మీ) ఎజ్జనోంగూర 

సీమగోగ్టూరు. | స (61% -అంగారా 

(హి అన్నికణ ములు, ఎజ్జుగా'కాలియున్న 

బొగ్హ్రలా, యు లో - బేగ్(హీి పా। 

వాం(డ్రగురువుకేరు. గ్యీర్య్యు- ట్ర న, 

- బేనీ --బేగియా(హి) లాల్ బేగుళిష్యులు, 

పాకివారు. |! నేలల - 

భుయీ6ఆంన్ల (హ్స్ ఎజ్జు నేలడా సిరిక, 

"నేలజా సీరిక, యజాల్ల లీ లో -పో స్ (హీ) 

ఎజ్జగసాల వెట్టు. య్య లీ” భఛడక్ 

(హి) మిక్క_లిఎజ్జగానున్న్య రక్తవగ్లము 
గలం రతం! ల _ఛబోకా(పా/మిక్కి 

ఎట్ట్వనైన్క మిక్కిలీ జేవురించిన (ముఖము. 

సాతి లీ _భుజక్కడ్ (హ్) పరమా 

సందయ్య శిష్యుడు; తననుతాను మిక్కిలి 

“తెలివిగల వాడ ననుకొను బుద్ధిహినుడు. 

టట లాక్! 
ముఖము. జేవరించుట, మిక్కిలి అవా 

పడుట. _ (జ్య! 2 -రూవ్ (హి.పు) 
ఎజ్జఏరుసర్మ మాను, ఎబ్జశిరూసరు మాను. 

యమ జ సా స రద్దాం లో 

చీతా -ది్రా -విత్రైక్ (హా.ళ్చ) ఎిజ్జు 

ఎజ్జు జొమిపండుు ఎక గొయ్యా ప డు, 
ఉతి వ! 
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స0ర్చు దం ౪ _ఫాాలక్ డా (ఉ) 
బొండకొయ్యి* ఆ వ. | -కితాబ్ 

(ఉ) (పశ్నజూచు పుస్తక ము, (ప్రశ్నపుస్త 

కము, నీ $ ఏ గ్ర | -చొన (హి, రక్కబీజ 

ములు, ఎజ్జవిత్తు వు. ల్లీ య్ లీ ననీ 2 

క (వీత్ (ఊ) రక్కగంధకము* లీ 

౭ కో _సభరీఅమ్ (ఊ) ఎజ్జ? 

య్యాపండు. యి తల లో. -గంధక్ 
(హి) రక్కగంధకము, తి లో | -మకో 

(హి) ఎజ్జకామంచివెట్టు- జ్ర లో నో 

లే 

6 1 _వాడ్ తాల్ (హ్రీ మణిశిల, 

మన్సలమ్కుమనూసల. అ, చయల సో 

_లంగోట్ వాలా(హి.పు)కోతి, వానరము, 

సానుమంతుడు. య్! త్రై ల _పూచా 

గర్ (ఊఉ) చిన్నవర్తకుడు, చిల్లరవర్హకుడు; 

కొద్దిసామ్ముతో అప్పటికప్వుడుకొనిఅమ్ము 

కొనుచుండు చిన్నవర్తకుడు, ౮ యె ల 3 

-వకోనా (హి) జేవురించుట, ఆ (గ్రహ 

పడుట. 

మిర్ (హి) మిరప కాయలు = 

భలే లాలచ్ (హి.ఫు) అత్యాశ, లశభమ్ము 

జశేరాసు (ఏ భలే -దేనా- ఆశ 

పెట్టుట జాపుట గొలుపుట, ప్రలోభ 
నము. (ర భల కర్నా (హి) ఆస 

నొనుట: ఆసపడుట, 

య లో లాబీ (హి) పృలాళి, పులో 
ముగలవాడు, అ త్యాశగలవాడు, “జీరాస 

"గాడు, 

ఆలీ లీ (హి.శ్ర్రీ) ఒకజాతి కెంపు, 

ఇంపునుపోలిన రాయి, 

(టు) 2 లాబ్సా (సం త్ర) లాలస్కఅధికే న్చ: 

॥ ర్ 
అధిక అశ, లోభము పీవిళ్ళు, గర్భిణీ స్త్ర 

కోరిక = 

అలీ లాల (పా.ఫు) గపాలపువ్వు (ఎజ్జనిది” 

ఎ) ౪ లాల (హింఫు) కోకీదారడువర్త్యృకుడు, 

గౌరవ నొామనుః మ్ల ల టీ -జ్ (హి) 

తండి), నాయన, అయ్య పీల్ల నిచ్చిన 

మామ భర్షతండింయైనమామ గారు; కోడీ 

దారుడ్సు వగ కుడు; ఇంటి పెద్ద యజమాని- 

(క (ఆ ఎ ల -భయ్యా కం్ట (హ్రీ 

లాలన జేయుట, (బతిమారలుకొను'
మ ర్యా 

దగా మాటలాడుట, కర0మిటం 

లీ లలీ (హి.్య్త్రీ) ఎలి, గ్నక్షిమ, 

గక్త్త ము; మర్యాద , గొగవమ్యు ము గ్గు 

విడ్లకు; తోబుట్టువు 
డె ట్ 

జాలీ లాలె(సొంళ్య) అభ్బిలావ ఆశ; అి"సీరు 

రిక; ని రా శృ అళాభంగము, లీ 

౮ ్గ -సడ్నా (హి. అభివ పదుట 

అఆశపడుట నిరాశ యగుట, ఆక బేక్ష 

పోవుట; అభావనుగు4; దొరకకుండుట, 

ఆపదలోపడుట, కష్ట్రములో పడుట,
 దుగ్భర 

మగుట, అపొయములో పడుట 

॥ 1 లామ్ (అపు) మకెర ముప్పీస,వ(గ ము, 

చంకగదైనది; పంక్తి; వరుస, సేనానమూ 

సాను సేన పటాలము, ఆయఎీ తే శల 

ల య. క్ట్హ్న్న (షా) దూస.లసుట; 

వంకజటింకగ మాటలాడుట, 6 ణ్పనీ గము 

లాడుట* 

యిల లీ. లామిస (అవు) స్పగ్శము తాకి 

“తెలుసుకొనుట, స్పగ్శజ్డానము, టు తీ 

అతి లే వ్వ ర్ _స్పళ్ళే౧ద్యియము
, స్పగ్శ 

ఫ్టక్ర + మ 



శాల 6౨4 కఎ 6) 

లః లీ లామిఒ (అ) పికాశమానము, దీస్య 

, మానము, "'కొెంతిగలదిః 

(ఖీ లావా (హి) తెచ్చుట, తీసుకొని 
వచ్చుట ఇేర్చుట్సు కలుగుట, ఫలించేట; 

ఇ'మ్పుట, సంపాదించుట, కొనుట, 

లాగుట్క ఫురకొలుపుట, మూాపుట, కను 

పరచుట, 

యుఖే లా: (హీ.పు) కుచ్చిళ్లు, కుచ్చు 

పోసిన గనోచిభాగమ్ము వెనుకకు దోపిన 

కుచ్చిళ్లు, "కాసె "సికట్టు. (త్రీ) కోసిన పెరు, 

వెరు కోసివేసీన కుష్ప్ర కళ్లేమ్యు పొట్టు, 
త్ | యగ ్రి 

ఊక; నూరు అను 'సంకేతపదము; జిగురు) 

బంక పీసును, 

(స్మ లో లాంఘ్నూ (హీ)లంఘిచుట్క దూకుట, 

దాటుట, 

ల్లి 

జ (౧ (1 లాజుబాలీ (అ) నాకు లక్యుము 

లేదు (అనుట నిర్ణక్ష్యుము, అలక్ష్యము, 

అధికపిసంగము, సొహాసము్ఫు పోక్టిరి 

త్రనము. 

న. ఎ లీ లాబలమ్మంర్.. (పౌ,పు) సపరి 
వాగ సేనా 'సమూసహామ్ము మంది మాజు 

బలము, నేనాపరివారము, సాను(గ్రియుక్త 

మైన సబ్బంది. 

టోఎలీ లావ్నీ (హి. శ్రీ) వెదకోయుట, 

కోత కాలము పన్ను ఒక పాట, 

5 ఏ లావా (హొ.ప్రు వలువ్ఫువలిపమ్ము శన్నని 

బట్ట; లక్క జతువు- 

యి మి 4 లాహూాత్ (అ.ఫు) ైవల్యము, 

పరతళ్వము; సాయుజ్యము, 

తేలే లాయీ (హి.్య్రీ) 

మెెదకోశ,కోత. 

మకోయుట, 

స 1 లాయిక్ (అ) పి కాశ్రమానమ్యుస్పష్ట 

ము, విఠదమ్యు సనమ 

ల ఖమ. (అ)యోగ్యము, యోగ్యత 

గల అర్దము, సమస్ధము, తగినది, ఉచి 

తము, సమర్థ కు, యోగ్యుడు, పండితుడు, 

టీ లాయిక్ (1 ఫు) దూప.కుడు, నిందించు 

వాడు, దో పై. కదృష్టైోగలవాడ్సు తప్పులు 

పట్టువాడు. 

ట్ర. లబ్ (పా.పు) ఇదవి, ఓష్ట్రము, అంచు, 

నట్టు; తీరము; మానము... చొల్లు 

వొంగ, లాల, స్తవ. య లబాలబ్ (పా 

పరిఫూర్డ ము, సంవూర్షముగా నిండినది వా 

రలిపోవుచున్న మ్మా, ఆలీ -ఒలహాజ 

(పా ఉఊచ్చారణము. సంధావణము, 

ధోరణి. స్వీ బత లవేంలేనా (హీ) 

మోసములు గొరుగుట లేక కత్తిరించుట . 

ర్వవం[ ఛా లీ 
డాన్పూీనా (ఉ) కొనయూపిరితోనుం 

డుట, . 

ఉం) లుబ్ (అ.ఫు)మూలమ్ము కోవ సౌరము, 
“వస్తు ల శ పృదయము, 

ద్ధి మేధ, మూలవస్తువ్వు అత్మ గ౦జ 
న్ గి జరు; సత్తు, యే ఓ యం! లు 

లుభాబ్ (అ) పౌరాంకము, (శేస్టాశము, 

ముఖ్యాంఛమ్సు ఉత్తృమభా%మ్యు సారము 

సంక్షిప్తమ్కుు సంకేపము, తత్వ ముమాల 

వస్టువు, 

క్ టి లబ్బాన్ (అ.-ఫు) కంబల్ల్ వాడు, 

గంతలవాడు, బొంతల వడు, (చేయువాడు 

లేక అమ్మువాడు, 

$ఎట్లీ లుబాద(పా.పు) బొచ్చులేకదూదివేసి 

కుట్టినలుంగీ, న లిచొసక్టైయ , భలియంగీం 

లబూ.-పే 
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శ్ = (ల ల బాడ్ _6 (హి.వు) కల్లరి అబ 

ద్ధికడు వదరుబోతు. 

(౪ 6 లీబాన్ (అ.ఫు)దుస్తుల, జాడు పులు; 
“వేపుము, కళ్టుుబట్తీలం, 

అలు లు 

టా టి లివాసీ (ఆ) మారుబేషమముగల, 
అసత్యమైన, "వేప. 'సం॥* 

ఈయ లువాన్ (హి,పు) చూడు. , ర 

1 లా - డా (అ.ఫు) మాడు 

ఫట) ;ఎడమబేతపని చేయువాడు వామహ 
స 

అ లీ లబశ్ళేక్ (పొ) అంచువరకునిండి ప్రసా 
యున్న పరిపూర్ష్శము, సంవూర్మము,పైర 

లిపోవుచున్న. 

కం లబ్ శేజీ (పొ)సంవూర్షత, 

పూన్మత; సమృద్ధి పుహ్కులము: నించారు" 

అపా లబ్లబ న. పీతృకోళము, 

జీ లీ (హి. త్రై గ్ర కల్లుదిగు టకుకట్టిన 

లొట్టి; ముంత, 

వం. లబూబ్ (అపు) సొరములు, దూల 

ములు, విత్తనములు (ఎ,వ నుం. 

0 (ట్రై లుభానా. (హి) లోభిపజేయుట, 
ఆశపుట్టించుట్క ఆసగొలుపుట్స (ప్రలోభ 
నము. 

ట్ లవీ (పా) చిక్క గాకాగిన ఇలజుకు 

పానకము, పాకము, రొ శుయొక్క_'గాని 

పండుయొక్క_ గాని ెద్దతునక, 

యజ లజ్వైక్ (ఆ) ఊన్నాన్కు వస్తి, 
ఇదిగోవప్సిని ఏమి అజ్ఞ వచ్చె. 

లప్ (హింశ్రై శ్రీవోసడ ముద్హీ, ప్షైడుం 
జో (ల లవ్రిపాయి (హి,.శ్రీ ట్ర) 

అలుక్కు ఫూత, కే సేటు కే క్ ట్ట 

ఫుళౌయి (హి్రాిఆలంకు ఫూతలు, చక్క 

"జేయుట, 

జే లిపట్ (హి. శ్రీ) మంట జెబ్బ, 
"సిర కాక సుగంధము వాసన౫ బృగాలి 

దెబ్బ, గాలివిసరుడు,గుప్పనుటనడ గాలి, 

౨తలీ -లన్నా (హీ ] ఎండ దిబ్బ 

తగులుట కి తాకుట్స వడతాకుట, 
ట్కు 

గ్ (సు లిషస్టానా (హి) అంటించుట్క అతిక$0 

చుట, అంటించుకొనుట కొగటించుకొ 
నుట కాసట జేగుచఉ, అక్కున జేర్చుట; 

కలంపుట, (పేమిం చుట్ట గ్ర్రేను 

తో ద్వారకు తీసికొనుట, వూయుట, 

త లించుట, చిక్క చేయుట, 
'వెంటతగలించుట, 

9 (షీ లిప్టావ్ (హి.ప్రు అంటు, జిగురు 
దనమ్ము బందన, చుట్టు వేయుట, తగులాట 

ము పెట్టుట, 

(ఖీ లిపట్ నా(హీ) తగులుకొనుట, చుట్టు 

కొనుట, కొగలించుట్క అంటుకొనుట, 

అతుకుకొనుట్స వలపుగొనుట, మెడకు 

బడుట, చుట్టబడుటవాధించుట, కలియ 

బడుట, పెనగులాడుట్ట పోట్టానుటం 

తాతను అల్లాగే లప్ యుప్ (హీ) లాయభువము 

గల; న! బే'ముగల్ప శీ 

(ఫురు-గ్యా దబదబ్క గబగబ; వాస్తలాఖు 

వమ్ము. -చురుకుదనర్సూ "మోసము, 

స్య లప్పడ్ (హి.ఫు) చెంపజెల్బ, దెపేటము. 

స్య సీ లపడ్పుపడ్ (హి) అస్థములేని 

మాట; వ్యర్థపుమాట, చిక్కుమూట, గజి 

బిజిమాట్స లెలియ 9*నిమా$), గంధదగోళ 

ఫుమాట, సు ముసలివాడు 

యాస లప్సీ (హి. తీ) గోధుముడొవ, వేత 



య్ 

యీ లపక్ (హి, శ్రీ) కవియుట్క వైబడు 
టృ దాటు, గంత్కుదూకు, దెబ్బ, తాకుడు 

మంట, పోటు, విసురుడు, అందుకొనుట, 

మెగప్పు సెగృు జ్వాల "వేగమ్ము వడీ; 

చురుకుదనము, ఒడుపు, 

్ట్ (క లప్ కొనా (హీ) కవియించుట్స ఉఊసీ 

కొలుంపుట, త్వరవెట్టుట్క పురికొల్పుట, 

ఉఊరికించుట. 

[మ్య లపశ్నా (హీ) కవియుట్క మైబడుట, 

మైకురుకుట, దూకుట్య ఊరుకుట్క త్వగప 

డుట, కొట్టుట తట్టుట, తాకుట్క పట్టు 

కొనుట పట్టబోవుట; ఒడియుట్థ మంట 

'లేచుట్స మెరయుట పోటుఫుట్టుటం 

(టీ లీప్నా (హి) అలుకబడుట, వూయబ 

డుట, లిప్తమగుట* 

01 ీ  లిప్వానా (హి) అలికించుట్క "వూ 

యింయుట, 

యల్యలీ లేట్. (హిం్త్ర) చుట్టు చుట్ట, 
మడత, ముడుత్వ "నెట్సివళిి పెన్మ కప్పు, 

"చులిక, చిక్కు, ద్వంచద్వార్థము; ఇబ్బంది; 

కష్య్యృము,నస్ట్యము; గోగముతగులుట్య (వా 

బాధ, సోకు, నతన పట్టీ -ర్యు 
చ్చీ (హి. శ్రీ) చికాకు చికు[_ లు, 

గ 6(ద్రగో భళముం 

రాసీ ల కేటన్ (హి.ఫుసాలెవాడునేసిన 

బస్ర్రేనుచుట్టు కొయ్యుతుండు, 

అలీ లెపేట్నాా (హి) చుట్టుట్కు మడత 

“పెట్టుట కట్టుట మద్దజేయుట, చుట్టి 

ఇెట్టుట, ముభైగటుతీం ౮ వ 

అనో ల పేట్వాన్. (హీ) మెలికలుగల, 

చుట్టుగల్ప చిక్కులుగల , అంత రాంశర ములు 
లగి 

గల్ప సందిర్ధవైంచే, ద్వం ద్వాద్ధముగల, దూ 

మ 6ఏ6 అ ఇ అఖి' 

టు (ల 
రాన్వయ ముల; ఉటక్కు_లమారి, ల 

మార్వి “మో'ససముగల, 

యీ లక్ (హి, స్రీ అభ్యాసర్సు దురభ్యా 
సమ్మ వెడువాడుక, 'సంకరమ్సు ఇవెడుఆొల 
పొత్రం 

యం లక్ (హి. క్రీ) ఇది యిక యొక్క 

సంక్షీప్తరూపము. శే మి యిలీ - భోర్ 
(ఊ) తన్నులమార్కి నీచుడు. క్వీమియింీ 
-ఖోరా(ఊ) కడప, జేవాలి చానిసవాడు, 
ఆనే త్ యి -కోజ్(ఉా) క్రుదెబ్బలు, 

తన్నులు కొట్లు. 

(౮ లత్తా (హి.ఫు) చీలిక పీలిక పాత 

క్! | స్యర కక్స్ "డాం (హి "బట్ట పొత, 

? జ -లతాడ్ (హి.,్ర్రీ) చీవాట్లు; అవ 

మానము, తిర స్కాారము, ఉపద్రవము, 

ఆపద; కషుముం 
లు 

(ఫీ లతాడ్చాా (హి) కష్టము ఇేయించు 

ట;, ఎక్కువపని చేయించుట, రాపిడిపెట్టు 
ట్య చివాట్లుపెటుట, తిరస్థారించుట 

తలవంపులు జేయుట, అవమానించుట్క దూ 

షించుతటుం 

మ! లుత్రా(హీ*, ఫు),ముఖస్తోతముశేయువాడు, 

ఇ-చ్చకాలమార. తిరస్కృతుడు బహి 

హృ తుడు; కొండెకాడు చాడిగొట్టు, 

తంటాలకారి, పోకిరి, తుంటరి, 

67 (వీ .లిథాడ్నా (హి -మెత్తుబ్కవభూయు 

ట్ పట్టించుట్క తగిలించుట్క పట్టువేయు 

ట, మురికి జేయుట ,కలుఫుట, అంటించుట్క 

“తెప్పదోషించుట, 

ణా 1 4 లథడ్ పథడ్ (హ్) నిండిన్న 

తవస్సిన, తెప్ప దోగిను మెత్తుకొనిస్క 



అమల! 

(౧ సల 

చున్న; ఓలలాడుచున్న. 

౮ ఫఆ్రపీ - ఆట లీథధడ్నా-లీథీడ్నా(హీ 

మెత్తుట్స పూయుట్స  అంటించుట,పట్టిం 

చుట్క పట్టువేయుట, తోగించుట, కలు 

పుట; చవెజచుకుం 

౮ )టైల లీధడ్నా(హీ) మెత్త బడుట్క వూయ 

బడుట మిక్కిలితడియుట ఓలలాడుట. 

౮ (రీ లతియానా (హి) తన్నులు తన్నుట. 

ఆట్ లబ్(హి, శై 

జడ జకు, అడ, 

శ్రీం) అడలుక ట్రిన వెండుక లు 

(౧ (ఏ లుటానా (హి) .కొల్లబుయమ్ప్ట్క కొల్ల 

లాడుట, వృథావ్యయము జేయుట, కొల్లబె 

ట్టుట పొరలించుట, ఫార్లాడించుట. 

షీ (0 లటాయిీి (హీ్ర్రీ) గాలి 

గముచుట్ట రిక దొరపుగిజుక. 

పడగచదా 

యబ్బ యెటీ లట్పట్. (హి తడచాటు, 
సోలుకు చిక్క, జగడమ్ము తగులాటము, 

(్ న్ లట్పటానా (పొ కడబకుట, 

వణకుట, ఊగులాడుటృసోలుట, సాక ర, 

గ్రామీ లుట్టన్ (హి. శ్రీ) కొల్బలాట,దోపిడి, 
కొల్లనగొట్టుటు నాశము పొడు జేయుట. 

యనే లటక్ (హి. శ్రీ) (వేలాట, (వేలా 

డుట్క (వేలుడు, కలుక్రు ఒయార ము, 

కృంగారభేస్ట్య; ((వావాధ, సోకు మో 

హామ్ఫు వలుప్పు కిటుకు, గుట్టు, వాస్తలా 
ఘువమ్ము టక్కుటమారమ్ము మో స మ్మ 
ఊఉ పాయము, 

6 (మే లట్టానా. (హి (వేలాడజేయుట, 
(వేలార్సు, (వేలజేయు (వేలుచు, (వేల 

కిట్టు; తగిలించ్యు ఆఫ్పట, నిలుఫుస్క కని 

057 

ఫపూయబడిన్న ఆఅంతటనుఅంటిన తొరలు 

అభీ 

"పటుకొ నియుండునటు లు (౧ 

యుఘటః 

వ [బీ లట్టావ్. (హి.ప్రు) (వేబుడు, (వేగా 

డబడియుంగుట, (నేలాట, 

టల ఎట్కన్. (హి.ప్రు )వేగాటలంబితమ్యు 

(వేలాడునద్ది, లోల, లోలిశముు లోలక 

ము, చెవిభూపుణముు గంక0క్రోల్య బేలుడు, 

(వేలాడబడింయుండు వస్తున? 

(లో లట'క్నా (హి), ప్ర" ాసుట్ర, వ్రైేబట; 

ఆగియుండుట, 

షయుట; ఉరితీ 

షం ఖు. 

(స లుట్నా (ఫీ *) కర్ని నాట్త బడుట, నొద్దబో 

వుట కొల్టబోను ౨ దోచుకొని బడుట, 

దోవుడుపడుట్క పాడగుట్క 'నాశమగుట, 

నస్టృపడుట, 

(ప లటన్న్యా (హీ క్చళిందు%, బక్కపడుట్ట, 

చక్కి పోవు, వీదగిటుట, 

“శీసయగుట, నీదపడుట, 

4 లే ట్ర స ష్న్గెలంట్క 

వట లట్టూ (హి, ఫు) బొంగగము, 
క న 10 

(1 లట నా (హూ) గోర్గనొట్టంచుట, 

కొ ఖ పెట్టుట ,దోీపించుు, దోపుడు ెటుట 
గ ”లు టి 

నాళముషప్రేయింష్ుట. 

యళ వ్ లటూరీ (హొం త్రై నీ) ) వెండ్రుకలు, 

క "ని ష్. ఒడలు, 

లా ఫుట్టుమమ హి 

తే అథ (హీళ్టు) బడి, బడీంయ, 

కే క ఖ్ ల న్డ్ ఖ పర్ణ; కర్ణ, కలకెట్టు, య ఫాను సు, 

వనక (మొద్దు) 

దుడ్డు 
బదు 

కో స్ట ం్త స్త 

బాజీ (ఊఉ) బటిలి సొము , బడితఠలతోకొట్టు 

కొనుట, కా ఆంటి = చలానా (హి) 

బకిఠతలతో నోట్ల్టూడుట, బడితలు (ప్రయోగిం 

చుటు కొ సట? 



. 655 అ 

((లట్టా(హొ. పుదూలమ్ము మొద్దు దుంగ(ముత తో లవర్ (హి,పుఎయూఢుడు, బేల, తెలివిమా 
క్ బి, కొలకోలు. (టై అటే లట్టం - 

బడతలవోటాట. 

యజంలీ లజ్రీక్ (హి,పు) బడిక (సాము) 
'కెడుు మూసను మొద్దువాడు. 

క ళం 3 యె 

(లీ లుటి యా(హి. క్రీ) చిన్న ఇెంబు (వత్తడి 
"లేకం గిది), (ర? (లీ-డుబోనా (హ్స్ 

త స్పేఎఘునుగుటు ఆఊవమానము 'తెమ్బ్చు 

కొనుట, నాళము 'తెచ్చుకొనుట. (ని 
టం, వే -డూ బ్నొ (హి) త-ప్పేలమును 

గుట్ట ఆవరానమువచ్చుట, నాళమగుట. 

మ లుటీేగా (హా.ళ్చ) దోపుడుదొంగ 

(తోవలుకొట్టు వాడు, చమహానగాడు. 

లీ లిన్స (ఆఅ. శ్రీ) పంటిచిగురు,. పల్లవ 
నుండుమూఎస భాగము, 

ను [మా లజాబిథ్ (=. వ్ర) అతిశయోక్తి 

ముఖస్లో(త్రిము, జినదమ్సు పోట్లాట 

కా. లుజ్లుజూ(హా) జిగట గానున్న్య, మెల్త 

ని; అసలస గానున్న, లనలసం 

గమీ లజ్జ (అ.ఫు)ల్లోతైననీరు, నష్ట్రేమ,మధ్య 

సముద్రము, నడిసము[ద్రముః సుడ్కి. సుడి 

గుండము, . (మావి, 

6 ఈమ లిన్వుడీ (హి. త్రీ) జరాయువు, 

(నో లుఇవ్వ్పూ (హొంఫు) క త్రితుడు, కరూభ, 

పో£ర్కి పలు గాక్సి తుంటరి, నీచుక్కుస్టిడి 

తుచ్చుడు. రక మో టు ౧"సండా (హి 

సనగమదుషుడు, 
ఉం 

(లే (టో లు్చాసన్ (హి,ఫు) కుత్సిమమ్చు 

సోకరితనము, పలుగ్గాశిత్రనము, తుంటరి 

తనమ్ము మైచ్యము, సిస్టగూలినత్రనము, 

బ్ (వీ అఇానా (హీి)వంచుట్ట వంగదీయుట , 

లాంగదీయుట, వశపరచుకొట, వంకళ 

'బేవయు"ం, 

లిన వాడు గోల్వదుర్చలము, పటుత్యములేన్ని 

సారముశేనిద్హి నిస్సారము (కెలి -వెం1). 

యనా లవక్ (సా. శ్రీ) చెడకు,. బెణక్కు 
వణకు, మృదుక్వము, "బెతృము వలె వంగి 

మరల చక నగు స సితిసా ల చక్కగానగు 'ఫ "వము: స్ర్తీస్స 

పకత్వమ్యు న్య్రుత్య కులుకు ఏ మ్ల 
-దార్. (హ్ బెణకుగల్ప స్థిత సాపకత్వము 

థి శి 
గల, మృదువైన, న్యమతగలం 

(మ్ల లక్రా (హి.పు) అదరక, చలన మ్య 
పడవ్వ "సరిగ (బంగారుది లేక "విండిది). 

టయ్మ్హూూ - 6 యీ లన్టానా-లవక్నా (హి) 

'బెడకుట 'బెడియుట, అదగచుట , వంగుట, 

6 ద్వ లచ్లవానా (పొ) లసలసలా 

డుట, జిఇట-గానుండుట, మెక్త-గానుం 

డుట్క కదలుట్క సడలుట. 

(యు లవ్నా (హి) వంశసట, వంకబోవుట 

కెదలుట, 'సడలుట. 

(గ్లో లచ్చా (హి.ఫు) జారపువిచ్చ్రే నూలు 
చుట్ట, దారపుండ, కుచ్చు, గుదృము, 

గతి, దండలగుతి. సరములగుతి ,వోగుల 
జాఐలే అలి ర అాజ్ీ 

గుత్తి, పోగుల సమూహము తుజుంము 
ఆల్లపుతుణంము, చక్కు ్టె టన 

శీ “గది లబ్భేదార్ (హ్ చుట్టుకొనిన, చుట్లు 

గల చికాకుగానున్న, కలవరముగానున్న 

చిక్కుగానున్నృదూరశానస్వయముగల, సుల 

భము గా తెలియని వరయసగానున్నః (క్రమ 
ముగాను న్న, అంత రాంతములు! ల, 

న్లో లర్భన్ (హి.పు) లకుణక్సు లక్క 

నముగుణుతు. రను అతన్లో-యుత్నాా 

(హి) అందముెకుట, వాలకమువెడుట, 

దుగ్దశీపట్టుకు; అతణముచెకుట, ఏవి కార 
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భ్ 

మగుట్క దళవెడుటు. (గర్వ (త్రన్లో 
- సీఖ్నా - మర్యాదలు "సేర్చుకొనుట, 

యు్య్యయి! లిజగ్యత్ (అ. తైల గడ్డము, మ్స 

పపశిక్స్ గడ్జముమో? సము, 

మంచిలతృణ ములు లేక గుణములు అభ్య అసు లహీమ్ (అ) బలిసిన లావైన. 

వ్ ంచుట, 

వాతో లవై (హి.్ర్రీ) 
'మెత్తనిపూరిక, 

(మ లిహిజ్ (అ.పుకటాతుము, కడళంటి 

జూఫ్రు, లక్ష్యము, మ శ్య్యాద, గౌాళవము, 

మన్నన బిడియము వెం మోటము; 

దామీణ్యముసంకో ధమ, (సం(ఆా!తీయి! ౧ (౬4! 

_.ఉళా దేనా (శా) నిసవికుచు€ల, లగా 
౧ శ్ జ 

త్యాగము, మ ర్య్యాదమోరుట, (ళతీయి 

-కర్నా (ఉ) లతమ్యుముంచుట, లమ్య వె 

ట్టుట, “మొంగమోడుట, దామీణ్యముజూ 

పుట. 

టవ (యయ లిహాఫ్ (అపు) గవృసెన, తొడు 

గుసంచ్చితొడు వృ దూదిబొ ౦త్త 

బొంతదుప్పటిి దూది'వేసికుట్టిన దుష్పటి, 

దూదిబూంతఅంగీ, బొంతకూసము దూది 

కూ'నముః శ 

ఏమీ లహదట్ (ఆ. క్రీ) శవము పెట్టుసంట: 
న్ 

బొందృ ర మల్ల ముం 

శీదణ! పతన (అ,(క్ర్రీ) కటటాక్షుము్సు కడగం 

టిచూఫ్రు. 

మి లహాజే(అంఫ్య) "రస్పపాటు (కాలము), 

తణముం 

గయీ లహ్మా (ఆ,పు) మాంసము, 
శమీ లహీిమ్ (9) మాంసభతకము. మాంస 

ముతి నెడు, 

1 క్ర క లహ్నా (అ ట్ర? కారీరమ్యు ధ్వని 

స్వరము, సుస్వర ముం 

యు! లఖ్ల్ (పా.పు) ఛాగమ్ము. శకలము, 

తుసక్క కొంచభమ్ము లేశము ఓమ యయ 

-ఎ్పజిగర్. (ఫూ) పుత్రుడు ఫు గ. క 

సంతానము, క. య యాప్ కో 

(పా) ఒక్క సెట్టున; జక గా సొ 8 ఖో 

అక సాతు గాః 
ళీ _ 

త (హా) ఆ౩ లిధప్పుల 

వే బాధపడు చుండుట్క ఆకలి'బీ గానివప్పి 

వేగాని రోజుచుండుట్క మిక్ళ అక లికొని 

యుండుట్సు నకనకలుగుడుచు. 

ఆయమయమీ న (పొపు) -"గాటమైనసనసువా 

సన, పరిమళము, అనేక పరిమశి (ద్రవ్యము 
లం కలిసిన నుచాసన వస్తువు; ధూప నొధ్ర 

పంటి పరిమళ 'పొత్ర, 

క బదావ్' (హి.ఫు) మోన బరున్సు, 

ఛారమ్ము వోతసామగగి; మిద్ది, మిస్టియ; 

"డొబ్బ మిద్దెకప్పు; 

(ఏీ లద్నా (హి) బరువుపడుట; బగువువే 

యబడుట్క ఎక్కుట్స స్వారి చేయుట 

| ఏ లద్దూ (హి.పు) భారవావాక ము, బరువు 

"మోయుపశువ్హు మోతపశువ్సు మోటబరి 

వ్ర చ్! లడ్డూ (హీ.ఇు) ఎడ్వము, మోదకము, 

(్ర్ మం స డ్రా మన్" కలడ్జు* ఖానా 

జా గొం తెమ్ము కోరికల న మటు 1 

అ కాళహార్మ్యములు నిర్మించుట్క అడియాస 

లు పడుట, మనోరధములదోబుట-* 

యి] లజ్జత్. (ఆంక్ర్రీ) రుచి రసమ్ము చవి, 

అభీన్ధము, అభికచి స౦తోవు ము, 

సారస్వమ్సు స్వాదు. 



ప్లు మే! 

సు [ష్ లజీజ్ (అ) ర'ససవంత మైన స్వాదు 

నల, రుచిరము, రుచిగల రుభ్యము, వి 

గల, వనోజ్ఞమెన ఆఅపహిాదకర మెన, సాక 
సుజా ౧౫ యా 

స్యముగల. 

లర్ (హి,ళ్ళ, నుమారు శీ నుండి ౬4 

మమూరలవక కు పొడుగుగల కొలకోలం 
ఫ్ర 

(౮ (| వ లర్ జూన్ (పా) కంపించే, చలిం 

చ, వణకు; పిరికి, 

(ల్ ప్రో లర్ జిమ్ (పా. శ్రీ) కంపనమ్ము 
వణకు, చలనము, 

0 క్ ఛో లరజ్నా (ఊఉ) కంపించుట, వణకుటు, 

చలించుట్క తడపడుట, దడ పుట్టుట, 

కోటుకొనుటి, ట్ 
లర్ జే (పావు) కంపము, వణక్కు చల 

నము, దడ్శ వడకు. క) ఛే ఏ ఆఆనలేపె 

లర్ జూ (ఊఉ) పేలిజ్వరము, 

ఫే లడ్ (హిం్య్ర్రీ) సరము, జ్పేట్స పేరు 
తాండ్డు పురి పరి సమాజస్కు. జట్టు, 
గొలుసు, మాబ 

ధము, ( 1 పీ అమిలానా (హి)న్నేహా 

ము కలుపుకు, సంబంధము కలుపుట, 

త్ ష్ ౮6 లడణాకా-కూ (హీ) జీ"డాల 

మారి పోట్లాడు స్వభావముగల; తిరుగ 

బక్కు జీగడనొండి 

గ్ | సే లణానా. (హ్) జగడ మాడించుట, 
ఛీ “మ, శీ పోట్లాట పెట్టుట* 

క్ష 

వరుస పంక్తి, 'సంబం 

తో! లీ లడాయి (హిం్యక్ర్రీ) జరండమ్స్కు 
యుద్ధము, పోట్లాట, కలహామ్ను | 
(సతు -వాంధ్వా- జీగడముజేయుట, 

ఛేభడముదెచ్చుకొ నుట. 

గ్ 1ఫ్గ న్ లడ్బడానా (హి) తశవాను, తడ 

న! 

640 (యు 
బడుట సాలుగుట, నత్తుట, తడబడుచు 

మాటాడు, 

రీ లజ్కా (హి.ఫు) పిల్లవాడు బౌలుడు= 

[౮ థీ -బాలా (హీ) సంతానమ్యు 
బిడ్డపాపలు, (ట్లు 6ిీ -జన్నా (హి) 
కొడుకును కనుట, కం ఎత రీ [ 

గోట్ లేనా (హ్ పిల్లవానిని దత్తుగాతీసు 

కొనుట 

లో ఖై జో లడ్కాయిీ-లడక్సన్ 

(హి) పీల్లతనమ్ము బాల్యమ్ము పసీతనము, 
చిన్నతనము, 

ఆగవే లడ్కోడీ (హి, శ్రీ) పిల్లకల్లి. 

ఏ1 ఫట లడ్ ఖడానా (హీ తదబడుట, 

సోలుట్ట నత్తుట్క తడబడుమ్ వూటాడుట,. 

తో లడ్కీ(హి. క్ర్రీ)బా లిక్కపిల్ల కూతురు, 
(3 లడ్నా(హి) పోట్టాడుట, జండమాడుట్క 

కలహీించుట, యుద్గము శేయుట్మ 'స్పర్తిం 
ధి ౩ "ఎఖ 

మట్ట పొటీశక్కుట్క ఎదుర్కొనుట, 

తాకుట 64 ఫీ -మర్చాాహిపోరుయే 
వచ్చుట, పోరిశచ్చుట. 

యా ఫే లడంత్ (హి. శ్రీ) పోట్లాట్ట జీన 

దము, కలవాము. 

ల్ గ్ ఫి లడ్వయ్యా్యా (హీి.ఫు) పోటర్హి యోధు 

డు జెట్టి మల్టుడు, 
ళు వు 

(హి) దొరలజే యుట; పడ చేయుట, 

పంపుటదొరలించుట,పారలించు, పొరల 

బోయ జలుకించ్కు ఒలుకపోయు,. 

యం యు, లుఢ క్నా-లు థ్నా- దొర 

లుట్ట దొరలిపడుట కింందపడుట్క ఒలు 

కుటు; చచ్చుట, పడుట. 

(గ్ 10 లథియా (హి.్చు) చిన్న బండి, 



గ్ర . 641 మ్యడు 
్ట్స్ ర్స స లుఢభ్య్యానా (హి) మడిచి కుట్టుట, రయ్ లహ్మ 

అంషు కుట్టుటు, 

యక లడీ (హి, శ్రి త్ర) సరము, జ్హే్ర్ర, 

అవా 

ఆ ర లజ్ జ్ (అ) జిగురు, బందన్న అంటు 

ఆం లుజూమ్ (అపు) అవళ్యకత, అవస 

రమ్సు అక్క, విధి తప్పని సరి, నిగ్బం 

థమ్యు జిగట, అంటుకొను స్వభావము, 

(గ్ర 'లస్ (హి.పు) జట, బందన్మ అంటు 

కొనుస్వభావముు జిగురువనము. ఏవో 

_దార్ -* జిగటగల, అంటుకొను చున్న 

లసలసగానున్న* 

౦ (ఓ లిసాన్ (అ. క్రీ) రసనము, నాలుక 
భ్ శ్ గ్ ] | (ఓం -ఆఉ సార్. (ఆ) 

కు స. సనా స 

వ. లిసానుల్ = చైబ్ (అత న్ర్సీ) 

ఆశరీరవాజ్సి ఆకాశవాణి, 

యు! లస్లసా (హి జిగట న్ గ్ర ( ) గలగాను యె 

లసలస గొనున్న జిగురుగానున్న బందన 

గల అంటుకొను, 

క్. గ్ర లస్లసానొా (హి లనునగా 
నుండుట, జిగురు-గా నుండుట, బందన గా 

నుండుట్క అంటుకొనునట్టుండుట. 

త. లస్లసా-లసో-డా(హీ.్ళ్య) 
జిగురు కండగల "కాయ; 

సక్కార వెట్టు ఇరికి చెట్టు. 
త్ర స కో లస్సీ (హి. తై) నీళ్లు పొల గలిపిన 

పొల్యు నీళ పౌలు 
గయా ఈ 

శ్రి ఉమ - తమ్మ యు లస్ట్రమ్ పష్టమ్ _ 
లప.మ్ పహమ్(హి)ఎంతోకన్టపడి, ఎంతో 
కస్టృమువిాద్య ఏదో ఒకవిధముగా. 

బొటుకు చెట్టు 
స్స 

| వ్య) 

శిఫిగరు "నీనా ని సళ న 

మ చా (ఎ) 
ధగదినప్తం, దాట వచనుకి), య వమ 

నీ సగీనీ (ఊఉ బైసిప ధి "ను గ 

సక . 

-గావా (సా సేనాసావీళము శినిళము. 

మైనము నీస్య 
యు 

న ౯. 
గిం ఏ న్న థి 

వ 

కో కా 
య్ మచదూలి న. నయం? న 

అటి 

టి చి [1 అనాసట్ (| శ్రీ) సార్గనన్టముు 

ని ంటరు. ఫారం టబు. సం ఆ "సెగ రం. 'తోటసా ం రా, / అ గ భి త. గి 

జ? అ క్! ల లో గీ 

ల్యమ్కు సున్నిశమఘ్సు సుం) ట్ సూయ్ళుతి 

కం బిగ సన్నదనమ్యు నాగ రష, స్ో 

దనము, నునో, 5 
కాకీ 

"రాన శి, నప ము ఫ్ర 

వ అనరట్యము మ 9 

నాల గుమ 

ఆనంస ము, 

ర. యడ) ఎనోన! ర్ల న్ (౪. ఇ్స) సాగ? న్యృమ్ము స్ట్టు ఘు 

సాగరము. జం "2 గమ న్ా మ. ఫన్ 

ట్ దప కాం గ్ 

ం ఎప ం ప్రస న్వన్సగెం 

గమ్యుత్వము, ఆనందము బప్పిదిమ్మునాగ 

ఆనన 

దము సు నో 1 
బి [లా 

రిక్రథే, గ్ర దిగన్వము; స్ టా చముం 

రమ్ము నుగ్యాన్సు కై తపము, 
అంటి 

గి ౧థ్ క్రీ (౫) “ఇం సుభ గ్య సనుఖిడ 

క 
ఈం టుంబముోో ౫ సెరిషిన నస 

ంండు (టత్మె (బ్బ) య న్స 

ఎబ్బ; టె బ్బ సస్టీ సం 

యడ! ల లీ్ష్ (యి గయనీయ రుం మనో 

గమ కోనులముు సహార మన నేసి ర్ 
దభా 2 ల్తి 

గసవంతముు గు నిను తు. 

సరసము, అస్షావకల సస నూర గ్రమైన ప 

నాగరిక మ్సు నష్యిము, గక అవను! 

-తబట (అ) కోమల స్వభి ఇకచుగల్క రన 

జైతగల, సరసస్వ భి*వముగల, సరసుడు, 



సక 

న! 

అం ఫ్ర అాఐలిలాటో 

] పద్ ఉమ్మడి?) -1జా (అ) తేలికైనలవాో 

య్యుటుీలతీఫ (అ) పిహసనమ్ము వహాస్య వచ 
నమ్ము గసాత్మకవాక్యమ్ము వినోద ప్రస్తా 

ననమ్సు నవ్వులమాట్క వినోదళథ్య వినోద 

వనగనము, 

య(లీ లుఆబ్ (అ.ఫ్రు) ఉమ్మి చొంగ 

వొల్లు; 'న్యందిన్మి జిగురు, బందన్మ అంటు 

కొను పదార్ధము, జిగటప దార్ధము' 

యాలి లు బత్ (అ. శ్రీ) బొమ్మ, బ్ర 

బొమ్మ, ప్రతిమ, ఆటవస్తువు. 

(లీ లఒల్ (పావు) శెంపు, ఎజ్జరత్నము, 

గ) లజన్ (అపు) శాపము, దూపణ;నింద, 

గగ్య్జ్ణముం 

ల్ల ర్త యియలీ లఒనత్ (అ- శ్ర) దూవణము,గగ్ద 
ణము భాపమ్ము సాపెన్స నింద, బహిష్టా 

_కర్న్నా (ఊఉ) శపంచుట్స గర్జించుట, 

బహివ్క్యూరించుటు, యి జీ4 త! 

-మలామత్ (అ) చివాప్తు, ీకొట్టు 

దూపుణ; తెట్టు సొాసెనలు, 

టో అజైనతీ (ఆ) నర్షితుడు; స్టప్రితు క్కు 

శాపింపబడినవాడు, నిందిగుడు, బహిస్టు 

తు పు, తిగసృబ్చతుడు. 

వానాటో 

టో లుజ్ర్ర?గ్ (అం్బు బేహవ్యామ్సు నొక వల 

నిస కుందు. 

(సు లఈన్" (అ) తిరస్క8ింపబ కీనద్రి నగి 

తము, శపీతము, శసింపబడినద్కి దూపి,త ము, 

యంల్లి (| లగాయత్. (అ) తుదవరకు, పగ్యం 

త్రము దనుక కడవరకు. 

ట్ి (న జా తాని పన (ఆ శ్రీ) 

ర్రక్ష2 ఎ (టీ 
నిఘంటువు కోళరు. - (ఫ్య 1 ఛో యన 

పాండిళ స్రముజూపుట, నెఘుంటిక పదములు 

వాడుట్ట కష్ట్ట్హడెంన పదములతో మాట్లా 

డుట, 

ఏజీ లున్జ్. (అ-పు) చిక్కుమాట్కు విడుపు 
కథ సమస్య, 

య. లన్ జిమ్ (పా..క్ర్రీ) స్టలనమ్యు 

జూరుట, కం౦ంపనము, తడబడుట , తప్పుట, 

పొరపడుట్వ సంద్యి వాక్యము, న్లేహ 

వాక్యము. 

ఓ న్ ఎనీ లగో-లగ్ వ్ (అ) వ్యగ్ధపుమాట,; నిరగ్ధపు 

మాట) పనికిమాలిన మాట. 

యఎలోకాగవీ. (అ) వాచ్యార్థము, వాశ్యాము 
యాగికము, మాటను బట్టి వచ్చిన యస్థ మా, 

ఛసారము, 
దీ థి 

అమీ లఫ్ (అవు) కష్వ్పుట్క మేట్టుట,. మడ 
మట్ట ముడుషుట వేర్చుట, పబూదువుట; 

“ఇన్క మెలిక. 
అఅనీల అక అజ 

తీ (టీ లఫ్ ఫాజ్. (అ) వాచాలుడ్కు వాచా 

టుడుు ధోరణిగలవాడు, వదరుబోతు; 

మాఠ్రు కొరి, 

అణాల లలన థి 

టి టీ లఫ్ఫాజీ (అస్త). వార్టోరణి, 
వాగాటి; వావాలతృ వాభాటము /,వదటు 

బోతుతనము, మాట కారితనమా, 

లీ గ లిఫాఫ (అపు) ఒజ్టు కప్ప్వు;గవు సెన, 

తొడుగు; కూ'సము, జపాట్లగ్సు మడక, 

పత౨కూ'సము, కాగిత పుసంచి, నిబోళభము, 

వెళప్పు, మెసూత, వైమెజుపులు, దుగ్చ 
అబ్, 

మెన వసువు, బూటక పువస్తువు; యెహపు 
రా ఎవ కో) కీర యె ౮ 



స (య 6% యే 

పుల వస్తువు, రహాస్యము, గుట్టు మోసము. () ప్ 

(యేల యీ -బనానా 1. మిట్టి ౩ 

ట్టుటు పొట్ల ముగట్టుట, త 

"జేయుటకు, (భ్రతయీ_ఖుల్నా (4) గుట్టు 

బయట బడుట్క గహాస్యము "వ్వ్యెడియగుట. 

(తి టీ ఎఘాఫీయా (అ) వెషూపులకుచాగుం 
డు (వస్తువు), బూతటక ము, 

అము లఫ్ జ్ (అ. శ) విసరమట్స వేయుట, 

అగ్ధవంత మనమా ట, మాట, శీబ్టమ్యుపదమ్ము 

వ... తష (అ) మాట 

మాట ప౦తిమాట్స పొల్టుబోకుండ, అత్ను 

రశః, ఉన్నదితాన్నట్లుం 

[సే లఫ్జీన్ (అ) చాగూర్సిపమున, 
ము-ంగ్గా వాజూలము గా, శబ్దరూపమున 

నీలూ లపతో. 

టీ లఫ్ భ్ (ఆ) శబ్ద సం॥, మాటల 'సం॥, 

కబ్దపూర్వకమెన్స మాటమాట కైన కడ 
యను -బహ్స్ (అ, మాటలను గూర్చిన 

వివాదము, గనాపా ఛో ఆదిని -తిర్దస(ఆ, 

శబ్దళః వేసిన భాపంఠరగమ్ము ట్రానువా 
దము, 

ల్ు - యు లఫంగా -లఫంగియా (ఉా) 

ఎచ్బులమారి, డంబము కొ టు వా తు; 

పోకిరి తుంటరి, దుష్తుడు దుగాషడుం 
లయ 4౧ 

జో ౭భా సప్ప 
ఎల 

అమ్మని! ల్ క్ (ఆఅ) ఆచ్చాదితమైన, కప్పీ 

యున్న , మేట్రబడియున్న , మడచిన ,ముడి 

చిన్న మడతలోనున్న, సమూపహామ్ము సంక 
రము, చిక్కు_-గానున్నచిక్కైనద్యి న్నేహీ 
తుడు, భ్ పరి దవయ స్టుడు. 

(పాట లకా ( పా,శ్ర) గరుడుడు, ఇెద్దజాతి 

(ఆ) సందగ్శ్భనమ్ము క లియుట్వదగ్శ 
సము జడము. (పొనముఖమ్సు రూపము, 
సం (6 మాహి - నదద్రవదిన్న సయ్యదముఖి, 

(గ్ర ప్రజ్ఞ (ఆ) వోగర్హి నుంటర్కి ధు లాముక్తు 
గ్ ఇ! 

యనే లకల్ (ఇష్ట) బిగదము, గొరవనాను ము, 
జన ఎలి 

(వ లన్ లక్ (69, ష్ర) నక స గొ ంగా 

సొగసము, 
ఎది ౧ 

వ. లకీ లక (ఆ ఛు కొంగ 69౮ బా సరము 

ఘ్వని, సామ్యము 5 భన్పె ము, వాస్టాటి, 
జట 

కుత శ టం. ఇ శు. త్ టకం 
(౮ ప! అం 5న (1 ట్ట న) (గ (ట్ థత్డ్సు 

రగ రాం చం కోయంల ల సొన ల తల , పవనం! 0) గ గ్భాయగుిష్టై ఫగ్మ 

న చం ట్రైసవంతండు గ్ సంటిళు న 

గంట బుక్క ( (ప్ప) ఇ 
'సము (సాగక .. (లంటి జర్ర "రగా జా 

కబళిం మీటి, మి9ింకు టు. 
అ మీ 

(| ్టి నీడ! లక్ యదా (పా బ్బ) "వోూ'న గాడు 

వ్యసినాగి, చుీంది. 

బళ ము ముగ్ద గల 

అటి అనీ 

య్ (యా ల బట (సొంభ) బిట్టు 
కం “ముందని న "డుస్టు "స్మి కఠినమైన 

ఇ 

వే ల కా (1౨. జబ్బు సన్నోవాభిమయు, ముగ్గు 

క వన్య ముం | నై ఆరోన్ ళ స్ట్ పతు స "త్ర ౦౧టద్టు ఉ కంట మదీ 

జూనా (డయా) పళ్ళ వాధ్రి ము గట్టుం 

౮ (9 లుకానా (హీ) దాంమీట్ట మగుగు 

పెట్టుట, 

లయ 60 అకాజుకొ(హి.వు) అదృళ్యకనజి 
లై లకద్ (పా. త్రీ) తన్ను, దిబ్బ, ౭0కు 

కాళ్లే తన్ను 

గృభ్విమ్ము రాబందు న స్ - 0 లక డ్(పా.పు) మొడ్దు దుంగ 
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దూలమ్ము కజ్జ. ₹ ఏల్ర కే -ఫోడ్ (హీ) 

వ(డ్రంగిపిట్ట. 1,6 0 -హారా(హిక సై 
లవాడు, కశెలుకొటు లేక అమ్మునాడు, 

లు ఉం 

[సమ లక్షా (హీ,ఫు) మొద్దు దుంగ గురు 

ళో లక్షీ (హి. శ్రీ) కెజ్జ కలప, వే. 

(హి) బడితసాముచేయుట, 

_అంటమలమ్మీ(సం. స్రీ )లష్ష్మీ మంగళ దేవత. 

[పీ లుశ్నా (హి) దాగుట్స మరుగుపడుట, 

యర లుక్నత్ (అ. శ్రీ) నత్తిశడబకుయ్ 
మౌట్టూ కుట, 

(టీ లిఖా(హి)న్రాసిన, సన 14లో 
(6 -వూరా కర్వా (హి పౌంఠర ద్ధి 

మనుచపించుట, కష్టముగా కాలము గడ 

పుట. జ్ (జు _పథా (హీ) విద్యా 

వంతుడు, చేదువువచ్చిన నాడు, వా9తమూా 

లకము (శమ ర యింతే కిస్మల్ కొం 
(ఊఉ) నొసట వ్రాసినది, లలాట లిఖైత్రము, 

పాం్రగబ్ధము; అదృష్టము, భాగ్యము, 

ఏ [టీ లిఖానా (హి వొాయించుట, వ్రాత 
నీర్పుట, 

"యి (బీ ఓఖావట్ (హి. క్రీ) శాసనము, 

వ్రాసిన ద్కి వా9తే, 

జ (మ లిఖాంయిా (హిత) ఇా9త్ర, 

శేఖక వృత్సి వాంయుపని, వ్రాసినకూలి. 

టోఫటో లఖ్ పతి (పొ.వు) లకాధికారి;ధన 
వంతుడు, 

యిటు లిఖత్ (హి. శ్రీ) వాత, వ్రాసీనది; 

శాసనము పత్రము, లేఖ. 

లు లిఖూల్న (హ్ర్ర వొ9ియం, "లేఖనము, 

644 (శ్వ! 

లిభింయ్ట, (ఏ స (మ -పథ్నాా 

విద్య, వేదువు. 

ట్య లఖ్నా (హి) మాట) తెలియుట, 

లవీంచుట, 

ఆటు లిన్నీ పాంటీ) లేఖిని గంటముం 

౮1 ,లు లీఖ్వానా (హి) వాాయించ్ట, 

క ట్రం లఖౌటా(హి) లక్కవూత, మెరుగు 
"బెట్షిన, 

ఉట 

| టట లఖేర్రా (పి.పుు లక్కవస్తువులమ్మ 

నాడు అేక జేయువాడు లక్క వూయు 
వాడు, 

౯! ) లక్షీర్ (హి, శ్రీ) గీటు,గీత, లేఖ పౌర, 

యత. - కతత 
-పర్ ఫకీర్ పోనా - పర్ పిట్నా(ఉా 

గొజ్టదాటుగా బోవు చమేండుట, గుడ్డిగాన 

వలంభించినడ యేట, వూ క్వ్వాదారపశ్తాయ 
ఐత, మూఢభక్ష్తితో నడచుకొనుట, గిత్ 

దబాటకుండుటం 

ఒక లగ్ (హీ) వజకు, దనుక్క దాక్క((ప్రత్య 

యము),౬కల్రి ఒకు -భగ్ - దాదాపుగా 
ఇంచుమింఘయాగాం 

(గ్ర లా (హి,పు) వెదురుగడ, పడవ నడపు 

ఫా. పోలిక, సాటి 6 (త్ర (యీ -ఖానా 

(హి) పోటికినిలచుట, సరియగుట, (౮ 

0 ( _-లగావా(హీి) ఆఅగంభము జేయుట 

మొదలు పెట్టుట, (లే ఏ -లగ్నా(హి) 
లు 

ఆరంఛమగుట;,  కలియుట్ట్క సరిపడుట, 

న్నేహమగుట, సరిపోలియుంట, 

(ల లగా (హి)కగిలిన కలిసిన, అతికినకూడిన, 

శేరిన్స సంబంధముగల, తగులుకొనిన, వే 

మించిన, వలచిన పాడైన తగులబడినం 



ణు 645 (రే 

ఎ ౪ (0 -శార్ (హి) ఒక్కరీతిను ఎడ 
"తెగకుంద, విడువకుండ, వరుసగా, ఈ) 
యము -వల్నా (హీ) వెంటనడమేట;కలిసి 

నడచుట. జజ జ్ బాలీ లగే హాత్ (పా) 

యు నన 

గ (బి లగాష్ (పా..క్రీ 

౧ (టప్షు- ఉత | (2) _జీనా._వథా 
నా - కషైమున్నై ఇశపర-దుకొనుటు, 

) క్లైము, నిరోధము, 

నెట్టు, 

+ (్రస్వదుఖువ్- _(పా సాధు, (చిప్పి 

సట్టువిన్కుగుజ్ఞము. (మీ ల్లు బే -(పా) 
అడ్డకుఅదుపుతేని, నిగంకుశ వర్తనముగల. 

+ తు బద్ - (పొ "వెడసరపుగుట్లు 

ము, పలువగుజ్ట్ర ము, 

(౧ (వీ లగానా (హీ) తిగిలించుట, తాకించుట, 

ఆతికించుకు; 

సం బంధముకలుపుట, క క | 

సరిపుచ్చుట్ట వాతుట, "వెంల'వేయయుట 

మూయుట్క కొట్టుట, వూయుట; పనిలాగే 

నురచుట్క పనియిచ్చుట, జగడము సెట్టుట. 

్ర్ (సంవ (0 (€ _బురూనా(హీ) ముట్టిం 

చి చల్లార్పుచుండుట్ట  జగడ 

సమాధానము చవేయుచుండుట, 

మారితనము జేయుట. 

కలుపుట, పట్టువేయుట, 

మున్పటు చు 
ఉు 

తియతగాల 

గతీ లగాన్ (హిజ్య). పన్ను పొలముల 
పన్ను? ఆదెయము, అపనింద, 

యె,(0-, 6 లగావ్-వట్(హి పుశ్ర్రీ) 

'సంబంధము,; తగులు వలపు, (సే మ, 

పోలిక్క సామ్యున్యుసందర్భ్శమ్ము ఆభికుచి, 

అను రాగమ్ము తేగులాటము, వ్యభిచార 'సం॥ 

పమపొతము-. (ప) ఓ! -లేనా-కనదిగా 
జేసుకొనుట్స 7”లుచుట, శ్రి (ఐ యా "బేల 

గావ్ (ఉం) నిస్బకుపొతము. 

క ల ్హ 
బీ (ల లు 7౫౯౦ (హి, సె) (క్రై, ఆటలు, 

నింద, 

ఆవ్ 

ంప్రవాదముు 

ఇట ఎల లు (హి. శ్రీ) 

బంగసమొుద్ద; "| 

ఫసలీ లనడ్ (హింట్స్రై) చేను (పచ్చి కరం 

దెనం 
య న్ (ఫ్* బ్బ) గుం పోను. (షా 

కళ్ల స! 

యహారిన మి ద్వ 
ట్ 

(ట్రదీ అననా (కజఫు).. కాలుసేకులు ఇదగు 
న. ల్నా జ 

"ను తీక ప; పనుకుగోను వ | ము; 

య భి. గత్బడిస ము క య. 

(లీ ఆన్ 
తసులం, 'నంఎంట్ళు ము, యము ముగా 

గు; గన్న పతిం. 

ఖా లం గ క! న్ 
బాగ (సా చగసలబుట్స్ట లకు స్థ అం 

ఉములీం, న్చ చచి 650 ఖైలిముట్యు "మొ 

(సూ, ఫ్ర) స్సు , ఏమాంహంము, 

అచయ'*%, బటు గొను, "ముం బీర 

బడుట్సు నగిపడుం, అగదాయింసుటు, కొలొ 
లో ఇ వ క్ష శి గ్గ జా 

యుట, 'సగి గా జనములను ఎయు టన 

బుకొనుశిం, చిక్కుట, వ9 యవ ముగ, "వల 

యగుగ. లొగా ను నం సుకు (9 

నప గ్ సు గ్గ న్ు నుంచాఠీం, లబగ్యముం'సు గి 
ఓ 

లాట “మోసాంచమి(లు వం మిక, 

రొనుగ (ఇని పీంంమిటు, త్ దు'ం, ఉల, 

కొలునస%ం, ను నిందుట, 

గ న్యలారి 

గం గ సుగం, న౮ 

సభ ఖా "చీ, 

పనిలో క. గుట్ట, 

టీం, గాఖమి'మ్మిసం 
జ కీ 

“గరౌాటిట, 0ష్(0 

టునొనుట్క వెంటబడుట్కు వూనుగొను ్య 

మెట్టుకీ,. ప్రుదర్శింమిట్స ధరయగుః[; 
వూ 

మూయబడుట, మొదలిడు(ల్న అకార 

పడుట ఉపమోగపడుట, విగ గాగడంట, 

సనిశేయుట్క ఇెబ్లుట, నడమ! శ్దము 

గు, గాయపడుట్టపండుట్క ఫలించు, 

"కొం ఓ, వళ్ళగాఫీర్చియుంనకు టం 



ఖు 
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(గ శి “హైథలి 

లీ లగ్లీ (పి.ఆ్రీ) గాలిపడంకు కుట్టుబట్ట 

క్స్ భ్రిక్ర ( చూడు (౮) 0 

1) లలా-లల్లా (హి,పు) కొడుక్కుకుమారు డు 

ముద్దువిడ్డడు, అచ్చాయి పిల్ల వొడ్యు చిన్ని 

కృన్ణుడు; శెలివిమాలినవాడు- 

యల లలిత్ (హి. క్రీ) లలితమ్సు మనోజ్ఞ 

మ్సు లీల, విలాసము, క్రీడ, ఆటపాటలు, 

"వేడుగలంం 

(దం లల్బానా (హీ పిలోభింపుట 

అడియాస పడుట మిక్కిలి కోరుట, 

మిక్కిలి అభిలపి.0చముట, 

యు లల్కా_ర్. (హి.్ర్రీ) "'శేక్సు అఆఅఫుః 

"కేక వేయుట్కపిలుపు,జేగడమునకుర మనుట+ 

ట్ర (ర) లల్కార్నా (హి) శేక వేయుట, 

అరచి పిలుచుట, కలహామునకు కాలుతం) 

వ్వుట;ః కలహామునకు పీలుముట, 

ఏం లల్లో (హి. శ్రీ) నాలుకు అఖ్గిలా పు, 

మాట,ఫావణము చీ ఏ0 -పట్టూ (పి) 

బుజేగరింపు, లాలన, ఉపలాలించట, స్తో 

తంము జేయుట. 

ముగ్యా చెవసాకి-గా, జి ంచమి! అల్ 

హాష్ట్ లిల్లాపా (అ) ఈశ్వరుడె స్తుతి పా 

తుండు స్తుతి ఈశ్వ రుసశేను. 

యే లలీ (హి్ర్రీ) అమ్మాయి పిల్ల, చిన్నది 

(ముద్దుమాట,, కూతురు, 

+ లీమ్ (అ. స్త్రీ) అపనింద అపదూర్యు 

దూసపణము, 

ట4ంీ లంబ్ (సంపు) లంబమ్యుప్రాడు_గె 

నది "వేలాడునది; లంషేముం 

ట్ లంబా (హి) దీర్టమ్సు పాడు గన, 

నిడుప్రుగల, విశాలమైన. | ఉమా (సయ 

వాడా (హి) నిడుఫు "వడబ్పుగ ల;విశాల 

మైన, విస్టీర్ణమైన్య కాయ పుష్టింల, దీర్ధ 

కాయముగల్క గంభఖీరాకారమునల. (రా 

ధు ్ః సఫ ర్ (జా మహాప స్తానము, 

దీర్ధ యాతి పరలోక యాతి కావు. 

౦ బటలీ -కర్నా (హి పాడెగంచుట, 

మోదుట్క కొట్టుట్క వెడలనొట్టుట- (రా 

6 ఎని -హోగీనా (హ్రీ వల్ళిపోవుటం 

0, గ్రే కో లంవీ సాంస్ 

ఛరస్ష- నిట్టూర్పు విడుడేట్స పశ్చాత్తాప 

పడుట (౫ మూ లంబీ తాన్నాా 

(హి) ఎ మ్పులుకొట్టుట కాళ్లు బారకాచి 

పండంకొనుట్క వచ్చుట. _్షగ్యైష్టా యో 

క్ 7 లంవీ వాడీ వోంక్నా (హీి)ప్రగ 

ల్భములు శవొప్పుట్క ఎచ్చులు కొట్టుట 

షీ రా లంబౌాయి (హి) నిడుపు, 

పాడుగు, 

వలో లంబర్ (ఇంపు) నంబరు, 'సంఖ్యగుణ 

ములు (కూరలు), కంముమ్ము వరస, 

ఉర లంబూ (హి.ఫ్ల) అతిదిర్ధ్య “కాయుడు3 

మిక్శిలి పొడుగరి, 

| చ ఏసీ లంబో(ఆౌ (హి) అండాకారము 

గల నిడుపాటి, 

చరం లంకడంగా (హీ) పైూడుగును 

ఫుష్రియునుగల దేహామువాడు, 



శభ 

| 

గడ్క పొకుగుతు పొక్సి పొడుగాటి. 

అయరీ లంహా (అపు) దృష్టి, చూపు మెటు 

పు, తణము, స్వల్చ్పశాలము, నిమేపుము, 

"ప్ప సాటు. 

(రో లంస్ (అప్పు) స్పగృమృు తాకుట, 

స్పర్శేందిియము. స్పర్శజ్ఞానము, 

లం! లంఅ (పా.ఫ్ర) ప్ర కాళము, కాంతి, 

వెలుగు, కిగదిము, 

త్ర రి క్ నగ (యీ. లమశ్నాా (హి ెద్ద పెద్ద అంగలు 

వేయుచునడచుటృ వడి గానడచుట , బౌరం 

గలు "వేయుట, త్వరగాపోవుట. 

తో! టే లంత రానీ (అ.(శ్ర్రీ) నీవు నన్ను 

మాడలేవు, తల నూలు డంబములు 

గొటుటం 
లు 

రి 

(మస అంజూ (హి) అంగ వెక ల్యముగల్వవిక 

లాంగుడ్రుబేతులులేన్సి కొళ్లులేని, తొంట్క 

కంటి "వెం॥. 

వజ్ర చుపీ లండ్ ఫండ్ హీా.ప్రుఅటమటలు, 

"'మో'సమ్ము టక్కుుటమారములం, 

ఏఓ చలీ లుండ్ముండ్ (హీ) బోడి తల 

బోడి సడ్డము మిసము తల నున్నగా 

. గొరుగుకొన్న వాడు ఆకులు కొములు లేని 
జీ 

వెట్టు మొద్దు మొండి; ఏకాకి, 

అము లంక్ (హి.పు) (పోవు,కుప్ప్ర కాలము, 

ఎకి అంగ్ (హి.పు) పిక్క దిక్కు; 
వరుస్క పంక్తి ధోవతి కుచ్చెలు. 

య లుంగ్ (పా,ఫ్యు) కట్టువస్త్రముతుండు 

గుడ్డ; ధోవతి. 
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సద్దుల లంధడ్ (హి.పు) పొడుగాటి కజ్ఞ 

(త్ప్రము 
కన! లంగ్ (పా.హ్ీ) కుంటి కాలుసేశులు 

సరిగాలేని. 

ర్ (ఓ - (1) [63 లుంగాళా _డా (హీ) 

సిడి పోశిర్శి గుంటర్వి వ్యఫి ఐ"౦. 

లి లంగ్. (పొ,ష్టు) లంగరు ఓడ నిలువు 

లోవా ఖండము; "పెద్ద బరువు; లావాటి 

"మోకు; పిల్టుు ఆడుగొ నిడు గాయిళట్టిన 

దాగముు అన్నడదొనమ్సు బిచ్చిమ్హు ధగ్మ 

ముగా అన్నము స్ట్టవోటుు 'ససంిన్సు 

ధగ్మసత్యిము సదావృత్సి స్థావగమ్మునిలు 

దు చోటు, లేమి టీ ఖానా (పా, 

0 లం 

ధర్మసత్యిమ్సు సదావ్చత్సి. క లు 
-గాపూ (పా) ఓడ రీవ్లు పడవలు నిలుచు 

ఖి ల ల శి ష్ 

చోటు, ౪ (జ (౩ ఆతా ౧ * నో (ఈ) 

ఒనకదలులు బయం దేరు (0. (పడు 

-డాల్చా (ఈ) ఓడేనినఫు 10, నిలంచు*, 

యక లీ లం౪రీ (సావు) ఖితుము, ధగ్మన్సు 

బీదలకిచ్చు సాను(గ్సి సధావృత్నిం 

1 సీ లంగ్లా (హొ) కుంటి, 

గ్ | సమర లం్టా'నా (సో) రొుంటు 

స ర యి్యంము లంగోట్ _టా -టేీ 

(హింవు, శ్రీ నోచి శాఫనమ్సు కచ్చ. 
టట యద -బాంధ్నా (హి) 
నోచిబినదీయుట్క జీగడమునకుసిద్ధమగుట. 
చుసే త ఎల -బంగ్ (హీ) బ్రహ్మా 

చర్యము నడపువాడు, [బైల రము ంటిట 
జ అలో, లి కా ॥ -కా సచ్చా (వ్యా ఆస్థలిత బ్రంవ్మాణార్కి 

సన్యాసి 

శ్ ట్స లే యు లంగోటి యూ యార్ (హ్, 

చిన్ననాటిచెలి కాడు బాల్య స్నేహితుడం 



ఎంటో 648 ంభ్రో 
ఎ ఎలి లం౫హా ర్ (హి,ఫు) కొండెంగ 

కోణంగి నల్టమూణి కోతి, 

ఉతమ లంఘున్ (హింస) లంధ్థునమ్యు ఉప 

వాసము దూకుట, దాటుట, మారుట 

యి లుంగీ (పా. శ్రీ) కట్టువశ్ర్రను పిల 

ముట్టు బట్ట సోయబులు నడంముక్రుముట్ర 

కొను రంగు బ్ర, తుండు గుడ్డ పన్న 

తుండు "సరిగ తలగుడ్డ ధోవత్సిచిన్న పంచె, 

చిన్న ధోవతి. 

| లూ (హి,వు) వడ గాలి ఎండవడ్శ నిప్పు 

“గాల్సి ట్ర (టర ఎ -లగ్నా -మా 

రా (హి) వడ(గాలి) దెబ్బ తశులుట్ట 

ఎండదెబ్బ తగుబుట. 

గ్ లా (పాత) ధ్యానము, నిష్ట సెగ 

జ్య్వూల్బ మంట భక్తి ప్రేమను భజన్య 

జపమ్యు అభిలాహ్క అభీస్ట్రచ్యు. అభిరుచి, 

ధోరణి త చేక ధ్యానము, అహ -లీన్ 

(హి) ధ్యానమగ్నుడుు త న్మ యు డు. 
(లే ం -లగ్నా (హీ అభిరుచి తగు 

లుట్ట ధోరణికుదురుట, నిష్టకలుగుట, 

(4 లవా (హీ.పుు భరద్వాజపకి ఏట్రింత 
పిట్ట లు 

డా 1 లవాస్ిక్ (అ.ఫు) సంబంధులు 

బంధువులు, చుట్టపక్కముల్సు పరివారము, 

కావలసినవారు పరిభారకులుు కావలసీను 

అను బంధమైయున్న; 'సంబంధించియున్న 

(ఏ. వ (గ్రా శే ౧. 

1, 1 లవారె (హి.ఫ్టు దూడ, "లేగ, 

గ్రా 1! = శ స్ 1 లవాజిమ్ యూ లవాజేమ 

(అ,ఫు) కావలసీన వస్తువులు అవళ్యకము 

లు, పరికరములు, కావలనినని అనుబంధ 

ముల్కు "సంబంధించినవి సౌామగ్యి ఫలి 

త్రముల్యు ( ఏం వ 4బీ 04 

౮14 లివానా (హి) త్రీసికొనునట్టుజేయు, 

మోయించేుట్ట “తెచ్చునట్టుజేయుట. 

1 | లివా (హీ, పట్టింపుకొని, మోయించు 

కొని. (ఖీ) -లానా- పట్టింయకొని 

వచ్చుట “తెప్పించుట, వోూయించి తెచ్చు 

ఉట ౪ (యూ (౧! -లేజానాం పట్టించుక 

పోవుట మోయించుకొనిపోవుట* 

రం టో లోబాన్' (అ.ఫు) ఊద్యుసాం( బాణి 

పరంగి సాంచా9ణి, అందుగు పీిసును. 

యం లీఆటరంట్రో * వాల్ 
సత్ (హి) సాంబాంశ్రిపువ్వు- (్స స 

అకలీ కౌడియా- (హి స్వచ్శమెన 

"తెల్లని సారబాాణిం తో! ౨ ౮ ఫ్లో 

-దానీ (ఉక్త) సాంచాండి పాత, 

ధూప పాతం. 

“తీ లోభ్ (హింప్ర) లోభమ్ము. లుబ్ధత్వ 

ము ఆత్యాశ, 

అటి లాశభ్ళీ (హి,ఫు) ల? ల్ో భి 

అత్యాశగలవాడు, 

యఖ లోబియా (పౌ.పు) సీమ చిక్కుడు 
పకెసు చిక్కుడుకాయ. 

యీ లోప్ (హి లోపము; మరుగు పడు 

ట్ర అదృళ్యము. 

జ త్త సు ట్ర లోడ్. (హి,్క్రై) మృత క శేబరమ్యు 
వేవబమ్ము 



ఛా 1 ()ట 6409 య 
అత డనభకనులనకనో నాన నాతునననుకలననానకనననక 

తాత ననా కుకా నకానా వనాల లకనకోనాభతు నతు తనిమతని నకు కననకాత్తానననఫికు డున గొతనననకగత రవికని ప్టమును న నలల శగ
ాననాసారనూయ నా కగారునాన నోవా నమవషారకును ననన వునా తనపు న్యగాన

న నానన ననననాలగావానా వునా లాలన నటు పన్నాను 

అలా. (5 నల ది న | 

స్రీ లోథ్ డా (హి.ఫు) మాంస ఖండము, | టీ లౌట్నా (హి) నుబలుట్క తిరుగుట. 

యి) లౌట్ (హి.వు! మరలుటతిరుగుట) | (క్త! లూట్నా (పి) కొల్ల నొట్టుటు, దాచు 
మళ్లుదలతిరుగుదల- (బయ -జెచా 

(పొ) మగరలిపోవుబు ౪ [యై -ఆనా 

(హి) మరలి వచ్చుట తు, చు 

-పౌట్ (హిం్యశ్ర్రీ) కాకితము ౭0డు పి 
కృ_లు, ఇరుపిక్కులు, 

మె ఖోలాట్ (హి.,క్ర్రీ) దోపిడి కొల్ల, 
నాశము. అన్యాయము, దోపిడి సొళ్తు 

దోచినది ౮ ఫ్లై యె టీ -పడ్చాా (సిం) 

పరిబోవుట, కొల్లబోవు[, ఊచిత్రముగా 

పంచుకొనుట. (౪4-౮0 (దాచు 

-మచానా- కలు (హి దొద్దగొనుట్ట 

కొల్లనొట్రుపుయింయిథ్ర యిం -ఖసోట్ 

(హి, క్రీ )దొద్దదోపిచులు, కొల్ల నొట్టుట. 

యల్ లోట్ (పొక్ర్రీ) పొరలుటః పౌర 

లీక్క లుంఠనము, (డి యు య - 

-ఫోట్ పోనా (హి) తల క్రిందగుట, 
పొర్లాడుట్క కింందుమోదగుట్క గిజే గిజే 

తన్నుకొనుట్ట వచ్చుట. (యె 

_లగానా. (హి, పండుకొనుట, దొగ 

లుట్య వలచుట్క మోహించుట్ట పడిఫోవు 

త వచ్చుట. 

యిటీ లేట్ (ఇం.ఫు) నోటు, ధన పతిము, 

రూకల-ఏటి. 

(ట్ర లోటా (హి.పు) "చెంబు, చిన్న పాతి, 

పౌనపాతం. ౮ ' వయం కనోలా 

లోకే మేం నమక్ డాల్నా (పీ *)(సమా 

ఇ ముజేయుటం 

06 ఖో లౌటానా (హీ) మరల్చుట, తిప్పి 

-వేయుట్క మరలపంపుట్క తిరుగ గొట్టుటం 

కొనుట, 

(౮ న. (ఫాం) పంరాంయఘుేీిం, షర 

లుట, గిజిగిజితన్ను నొనుట, న "రలబడుట , 

పరహా "వేదన పడు[ం; నుంచ సుకుు_ట; 

ఆడ్జముసడుట్ట; పమ్చుటః 

యి లౌస్(అ. పు) ఆపవినంిభ, మాలిన్యము 

“సుల, కళంకము. 

₹ లా ఆ రాచ్ న్డ్ ("పా) నగ్నము 

విగ లః సెలకంటి ఎడు, 
అ ్ట్లో ల 

థూ లోచ్ (హి.సు) పెండి గంజి జిగట, 

జిసరుదనమ్యు 'మెత్తైదనముు "సాందర్య ము 
అాాి 

మాధుగ్యము. క్ లీ థ్ త 
దేనా (ప్-) 

మర్ట్రంచుట ,పిండినిపిసీక పొత్ర్రగా బీ యుటం 

ట్రప్ లోదా (సంపు) గో భనమ్యు కన్ను 
లూ బా (అత్ర) పబక్క న సల, 

ఫలకము; పీట, సే “శీ, (గ్రంథము 

యొక్క ముఖపతి? ము మొదటి ఫు టం 
నీ వాలీ 

ద ంయయల గ్ర -ఎ మహాడ్. (69) 
చిత్రగుప్త గంంథము. 

కు త ట్రగీద్రీ (హీ. శ్రీ) నీ బ 'వొ 0, 

యంర్యుల ఎట. (స శీ కు ప ఎ నేనా 

ర) యకోల వొడి సనబుచు టు, (హి) జూబపొడి నధ్రుబుచ్నుట 

రట లోళా (హీ) స్నుకుటి ఆయి, 
ఫొతి)ము, నూశెడు గుంా9యి, 

అణటీ 

హో గౌబ్ (అపు) బాదము కొయ్య సుఫలము, 

ఫో 1 ఏట క. (అ మీదు బా 
దాము, యి క లో -టాల్ఫ"లూ(ట 

తియ్య వాచాము, 

నా లోటన్ (హి,పుపల్లటీల పౌవురము, | యీ లోక్ (సంపు) లోకము, 
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ర] లూకొ (హి,పఫు) మంట, జ్వాల సెగ, 

అన్నికణము, కా-లడు కొజుపి. 

యె € ఎ లోశాట్ (హి.వు] ఫలవిశేపము. 
“-ఏవీనాపండు. 

యత లూగట్ (హి) కొరవ్శిసగముకాలిన 
(క్త, కొలకి చ్చు. 

యీ లౌశ్నా (హిి పి కాశించుట్ట మెల 

యుట, పట్టుకొనుట(చెండ్సు. 

శా! (హాకీ 
నాయ, 

య లోన్ (హి.్ళ్ర) లోకులు, జనులు; 

కలమువార్యు భిగ్త, పెనిమిటి. 

(0 టీ లూలా (హీ) తొంట, శ్రేయిలేని, అంగ 

ెకల్యముగల, 

టే లోలా(హి .ఫ్రు) చాలుక,కొండనాలుక; 

లంబము లోలకము, వే3లుడు; ఒక కక్ష 

భూాపణముు గంట కోల, గంట నాలుక 

ఖీ త) లూ లూ (అంప) ఆణి ముత్యము, 
ఆణిఫూ స ముత్యము, మౌక్తికము. 
ఖీ [ డట టి -జిలాలా (పు) కాంతినల 

ముత్యము, 

శ ఐత లూమ్ (అ.పు) లోభమ్ము అడియాస, 

న. ల₹ౌమ్ (అపు) దూపుణ, చివాట్లు నిం 

దించటం 

ఇ న శ్ 
యో పో లోమ్లా (హింత్రై) గంట నక్క, 

జిత్తుఖమారి. 

(వీ లోగ (హి.ళ్య్చ) లవణము యాప్పు, 

తీ లోనా (హి) ఉప్పని, ఊప్ప-గానున్న* 

ఏటీ లోనార్ (హి.వు) ఉప్పుమడి, దొప్పు 
మడులు, 

ఆయీ ఖీ లౌంజీ (హి. క్రీ) మామిడికాయ 
ఊరుగాయ, మామిడికాయ పస్పేడిం 

యే లౌంద్ (హీ.పు) అధికమాసమ్ము మల 

మాసము, 

ను తీ లౌందచా (హి.,పు) ముద్దటాండ్న "వెల్ల, 

తో ప లౌండా (హి.పు) పిల్లగాడు, పోర 

గాడ్కు బానిస్క సేవకుడు. 

టమ - ం.. ల అాండియా 

ర "నిసగత్తె, పనికత్తై 

(పుడక 
యప ఖ) లౌంగ్- (హి. శై య ముక్ష్త 

టో 4 లోనీ (హి..్తీ టి) గోడలనుండిఉఊరలు 

ఉప్పుమన్ను, ఉఆప్పని; "పెన్న, సవనీతము, 

(టీ లోనియా (పా,ప్రు ఉప్పుదీయు నారు 
(ఒకజాత్రి ఉప్పని, ఉప్ప-గానున్న 

(మి - క లోకూ-హా(హీ,ఫ్ర)లోవామ్ము 
ఇనుము ఎ రట ఖీ లేహేకా గూ 
(హి) ఇనుపచ్చినుము, మండూరము, అయ 

స్పింధారము. (యు (ఏ -బజానా 
(హి) కత్తులతో పోట్లాడుట. 

శ్ టా లో హార్ (సఖ పు) కమ్మరినాడు 

లోనా కారుడు, నూ (న (గా ఆక్ 

ఛట్టీ (హి (హి) కొలిమి, కమ్మరిపాయ్యి? 

స, 
ప్ల్ల కొయి, 

కో లోయిీ(హీ. శ్రీ) నొంగడికంబళము, 

ట్ లంహాబ్ (అ-పు) జ్వాల, నుంట, 

మంటబలెగయుట్ట ఉపము, సెగ, వేడిమి, 

లీ లుహారన్ సు శ్ర) కమ్మరిద్ని 

కమ్మరికులపు ా 

ఫ్రీ లిహాడా (హి) నీ చు డు అల్పుడు, 

త్రీస్సి సికొసన్న డబ్బు సరిగా నివ్వని నాడు 

పిన్న వాడు; చిన్న వాడు. 
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(ఆ లవోన్ (హీ. శ్రీ) గంప, 'ెద్దకట్ల; 

“మోకు, లావాటి తా9కు, 

గదాగీ లస్షా (అవు) థ్వన్సి స్వరమృ ఊచ్చా 
గ౯, పలుకుబడి, 

సీ లిహాజా (అ) కనుక కాన, కాబట్టి, 
ఇందుచేత, ఇందుకొరకు, 

లీ లహాగ్ (ఫొ. వ య) అల లహార్కితగంగము; 

నివెర్చాన్నతమ్యు తక ఉఊ( దేశము 

ఉ త్సాహమ్ము పొగవళ్యమ్యు మైరురపు; 

ఆనందము; మనోగధము; పొము విషము 

వలని మైకమ్ము స. మూర్చ; ఫోరణి 

ధ్యానన్సు ౦1 ల అనా (మి్రాద శ 

పట్టుట, సంపద నచ్పేట; ఉ త్సాహము 

పుట్టుట, నిమ్నోో న్న తముల/ట, కా9లు 

చుండుట, అల్లలాడుట్యవృద్ధాిగో నుం ఘట. 

స్ 0 లహ్రానా (హి) తరంగములవలెతూగా 

డుట, ఎ చ్పుతగ్గులగు చుంకుట్స ఆనంద 

ముగ నుండుట, మారయరముండుట, జరఫు 

మండుట్స అళాపీడితుని జేయుటృవలమిట, 
మోహించుట. 

రి ర్ ల ఆ శో 
లల ల(హా:ా(హె. శ్ర్రై)సీరిసంపదలు, 

భోగభాగ్యములు, అభివ ద్ది ఆనందము, 

ఉళ లహర్నా (హి) అొలలవలె "కా9లుమిం 

డుట్క అల్లలాడుట, ఊగాడు ఎగుడుదిగు 

డగు అలలవలె తూ గాడు నివెర్చాన్నత 

మగు ఎచ్చుతగ్దులగు, అలు పొరునట్టుం 

డ్సు 'లేచుచు పడుచున్నట్టుండు, వస్ధ్సు 
చుుడుట, 

ల్ ౮ లవారియా (హి) శ్రాలుచున్టట్లు వంక 

రలుగా నున్న షపారలుగల బట్ల, మళ్వగల 
6 రం 

నీ ఏ్కవివన్నె పృ పుం వ బి 

661 లీ 

నా. లవ్సాన్ (హి.ప్పు వెల్లింద్ద, 'మ్మెల్లి 
గం( 

గః ట్ర ళు 

౪0 

య్య లవ్ (హి. శ్రీ) మెయిప్టు. కాంతి; 
సుగంధము ఆట పొటల్యు ఆనంవపమ్ముజుసి 

న పఫులిఎర్కి 

వృద్ధి; వయస్సు క ల్యాబురు. 
క చట ల జాకీ 
శీ నా ౯ షరి 1 యు న వం టీం (0,6 షన. | )) గుట్టు ను ష్ బ్రీతో 

తటుము మున్తుసేీ యు). 
లు య 

(్ర రష్రీఆస్టోనా(హిియంట వట్ట స'ం,టిగదినుంట 

ల సే ఏరయుట; సురికొలర్చోం; సు సళ్ళు సె సెట్టి 

వగల ను "ఎ 
(0 క్ష్ 

య లహా కష (హూ 0 గగుకుసనొనుక, సందుగ్కు 

నుంషు 'అ్చు తీ అమన | గ నుండుుతం) వ వగ్గోట్లు 

చుండుట్యు పథాన సలంతునం, 

శ్ సఫల లకీ కక్ (హి) ఆ; సొన ప! ల లీప్ (హె ) అప్వుతీసున్ న్నది 

వరల ఇవ్వని శండం, 
(ష్ 

లీ యఉటంహా (ఘా) సం ఉపమా ళా మ్ం 
౧౧ 

ఖో 

డు తాండవ ను+డుచన్న్య ఆ నగ 

నున్న, సు చ్చ్ప న్నీ గ "నున్న సంతో శూ టి 

గానున్న, 

ల లు? ఘహోీనా (సల నంలీల బి నేటాన స 

“'మిండుట్స ఆన, ద ము -+నుందుగీం ఇ "చవ 

మారుట, తాంగ్ నమాడు చుందుంట 4 గాడు 

చుండు!ఎ౨,7/ హ్. జ్ న్రైములుండు వ. ఖవ్బగ్గి 

గానుండుగ్కి పబ్బిప గృ గానుంవుటు, అల్ల 

లాడు. 

టండి ర. బన్మంహావ శీర్ (పి+, నీ) (గస 

వ్భగ్గి; “పను పంటటు ఫస ,.లముగా నాం గ 

డుట, తెండవము, తిగంగము లాడుచుం 

డుట, కల్యాణము భోగ భాగ్య ములం, 

(్ లహ్న్ని (హి.ళ్ర) అదృష్ట స్ట్రము, భాగ్యమ్సు 

ఆభృవ్భద్ధి, లాస్ ము ఆచాయ ఘు. 
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ప 

గ్ (మ్య లవాంగా (హింవు) పరికీణి పౌవడ, | ల గి శెపాలక్ (పింపు). పెంపుడు 
౧ “గర, 

రీ లహూ (హి.ఫు) రక్తము నెత్తురు, ప 

(థ్ట6! -ఆనా యాకట్నా(హీ)కడు 

పున రక్ష్యముపడుట్ట రక్నవిరే దనములగుట, 

రయ! ధం -పానీ ఏక్ కర్నా 

(హి మిక్కిలిశ్యిమపడుట, "నెత్తురు వడి 

యుటః, న. -లహాన్ (హి)నెత్తుు 

దో-గాడుచున్న్టరక్తసిక్షము, రక్మమయమఘు. 

క. లహ (అ.పు) విలాసము, భోగ ము 

వినోదము, క్రీడ, పొద్దు వోకు బగ్ర 
లీ ప లహా్యూలఒబ్ (అ, ఆట పాటలు) 

(కీ జావినోదములు, పనికిమాలిన పనులు, 

వృథాపాంద్దువోకలు 
ల లయ్ (హి. శ్రీ) లయ, తాళముయొక్క_ 

కాలము అఫ్లిరుచి, ఆభిలాప.. 

యతో ( లియాకత్ (అ, త) యోగ్యత 

సామగ్ధ్యము, అ జ! త , తగినట్టుండుట. 

యుతేర్వ ఏయు సనెలియాకళ్ (అ. క్రీ) 
యూస్యశాషగ్రము. పైత (లీ ంయిమి 

హా్చిలి నూశత్ (అ) యథాయోగ్యకు 

గా, యయూగ్య ౯ నుసారముం 

(ఏ? ౮) (హి)కానివచ్చుట,తీ సికొనివ చ్చుట, 
తెచ్చు. 

(ఈటీ శేళాగ్నా (ప్రి ఎక్తుకొనిపో 

వుట, వెంట ె ట్టుకొని ప్యొతీపోవుట. 

ఉత లేప్ (హి.పు) శేపనము వూయవల 

. సినముందు, సాూతమందు, 

కొడుకు, దత్తుకొడుకు. 

ల$) లేపాల్నా (హి) పెంచుకొనుట్క 

దత్తునెనుట- 

అభీసో లేపన్ (హి. ్ర్రీ) లేపనము, ఫపూయతః 
పట్టు పట్టు వేయుట, వూయుట, 

(స్య) లీ ప్నా (హ్) శేపనముజేయుట, 

ఫూయుట, అలుకుట. కు క్ _వ్రతా 

(హి)అలికివూసీనది; అలికిసున్న మువేసినదిం 

లీ ౨ యుల -లతొలఒల్ (అ. శ్రీ) కొల 

యాపనమ్సు నేడుశేపని గడఫ్రుట్క కాల 

ను గడపు చుండుట, తప్పించు కొను 

చుండుటం 

(స్వ శేట్నా (హీ) పండుకొనుట్క శయానిం 

చుట్య కార్లపైబడుట్క అడ్డముపడుట్ట లో 

పడుట. లాంగిపోవుట్వ కరుగుట్క పలచ 

బకుటం 

(1 జై లేబొనా(హి) తీసుకొని పోవుట, 

కొంపోవుట,* 

దాన లీమీ (హి.త్త్ర్రీ అలుకుమడ్డి 

ఆడుగుమడ్డి, మిగిలినఅలుక్తు అడుగు 

బొడు ణు (అలికిన తరువాత అడుగున 

మిగిలీియున్న ది). 

స్ య్ వీ; డ్ (హి) జానెడు లోఫి, పుచ్చు 

కొన్న డబ్బు సరిగా నివ్వని వాడు. 

టి లీచీ (హీ. క్రీ) ఫలవిశేనము. 

ష్య లీవ్ (హి. త్రి) నజాళ్వాాదుల పురీపుమ్ము 

అణ, 
౧ 



6౧వ (గ్రహా 

లనీ లీల్ (పి.ఫు) నీలినుందు, నీలి. 

ఏ లీ వైలొ నహార్ (అ) 'శేయుం 
బనళ్లు, ది వారాత్ర ము శ) లేజీమ్ (పా,(స్త్రీ) ఇనుపగొలుసు 

గొనయముగాగల వస్త ఇనుప గారి 

విబ్లు (ఇదిజట్రీలు వాడుదురు). 

కే! లీలా (హి) నీలమైన, నీలవస్తము” ల, 

ల రీటా (హి. శ్రీ) లీ గిడ్ష, నోట 

ములు, ఆటపొటల్సు "నేనుములు "సు, 

శృస్ణైాదుల గీలలపఏదగ్భ నములు, 

ట్ (ఖీ బీల్కంగా (పొ ఫు) పొలప్వట్ట 

(న నీలా (హి (మ్రి౧గుట గుటక "వీయుట' 

గ్రఫీ లెస్ (ఇం) సిద్ధము, ఆయిత్రము, 

కట్టాయితిమ్సు సజ్జీతము. 

(ట్రోపో లెస్ (ఇం. [క్రీ )సర;అంచు, నోటు, 

అంచు, 
యం 

ఎంవి! బలీ లైలగుల్ ఇక (ఆ) మా వ్ 
వీయ మళాను సొగము కురొన్సు వరీఫ్రు 

ఆఅవతరించినాగం ఖంచిన రాత్రి, "బీవళలు 

భూమి కవఠరిం వినలంతీ. 

(స య్ అిలేనా (సొ) వీసుకొనుట,మగల 

శ్రీన్సిొ నుట, బ౧వంథ ము గ తీ సీసొనుట 

లో లేస్నా (హీ) అలుకుట్క ఫవూయుట, 

'మెత్తుట, (ఫ్ఫు జిగట, బంక. 

టకు లీక్ (హి. శ్రీ) బండిగిజ్జససాలం; బండి 

చాట చాకలి మంగలివాండి)కు వాడు 

కగానిచ్చు బిస్పేము "లేక వార్షి కము, సాం 

ప్రదాయమ్ము రీతి, ఆచారము, వాడుక, 

మర్యాదా (య్య = ్షు యఖ య్య 
యు _లీక్ష్ చల్నా -తీక్ పీట్మ్హా (ఫా) 

ఫూ ర్వాచారమును వదలకుండుట్స మూ 

విశ్వాసముత్రోనడ'మ్ట, గళతానుగతికము* 

బోవుచుండుట, 

పోస యు లేక్ _ అేకిన్ (పా). కాని, 
అయినన్సు 

భీ -య్వ లీక్ ఖ్ (హి, క్రీ ఈవి, 
లిక్షు, ఈరు (వెమ్మటచే తలయందు పుట్టు 
సది). (రమ్ము జాబు 

యా లేఖ్ (హింపు) శేఖ, వా9త్ర ఉత్త 

(మీ శేహా(ా. శ్రీ) శెక్క, ఇచ్చిపుళ్చు 
కొను లెక్క, లెక్కపుస్తకమ్యు వర్తనమ్తు.. 
వ్యవఫాఠ ను. 

లు వీక్ (ఆభ) చనమాభి'నము, ఆన్సుగ్షుం 

ల్యముు ఇంతి, 

లా లయామ్ (జ) ఆత్రింలిపి (ఛొను తిన 

ఒకరికి *ష్టుకుండువాడు,, 

(్య ఫీ నా భే మగా (కై) గ్రనత్రోస్తండ్ల 

'రెండవవానికి నష్రముగలిగం'మీట, తినత్తో 

యింశొక ర0చిక్కులాో బే. ముట, 69న 1 

మూాఫుట బక్భు ల సెర్ట్రీంం పనారించుట, 

ఉర = ఉ౦ిస్తో నీయ -లీంబూ (పొ) నిష 

కాయ, నిష్మపండు. గ్రా మి ద్యూం్లో 

_విహామిజో్ (౫) పుల్లనిన్మపండు. ల రో 

క్ అన్దు _నివోడ్ (హీ) పిలువరుండ'బీ 

పోయితిను , ఉప్పు వేసిఫూతుక లియువాడు' 

శల్టీన్ (సం) లీనము. 



న. 

మోమ్ (అ-పు] మ-స్రారము; ఇది ఉఊరుదూ 

వర్షమాలలో ముప్ప్రదియొకటపయత, రము, 

ఆరవీలో నిరువదినాలుగపది, పారనీక 

గొ 

ములో నిరువదియెనిమివ వది, ఆబ్ద్బదు 

(ఏవ!) వర్ష సాంఖ్యమున దీనిసంఖ్య న 

లుపది, 

వ[4 మూ [(అ-ఫు]) నీరు; రసము_[దవము; 

“హొంతి మలో 246 వూడాల్ అబ్ వోర్ 

(ఆ-పుపెట్తుప్పు దాపక 0 లీనా డం 

మాడాల్ జుబక (అ) మజ్జిగ _ మేక మజ్జిగ 

ఆయు! |! ఎ(అ మాడల్ హయాత్ [అ] 

(బీత్(ఆ] గంధక్యదావకము చస 156 

నూడాళ్ లహా (అృ మౌాంసరసము 

| టీ! వ[4 మౌాటిల్ వర్చ్ (అ) పన్నీరు. 

(ల మా(అ)ఏది, ఏమి, ఎంత ,ఎవరు దులు [4 ఎలు 

అద్ (అ)తరువాత-ఆనంతరము. _క్రర్ల 

(02 - వాక బక్ (అ) మిగులు _ 
శేషము _మిగిలినది గ్రథయలే! అటా 

విహిల్ ఇహీయాజ్ (ఆ) ఆవు క మెనది 

అక్క-అపడినది అహి ఒ బెన్ (ఆ) 
మభ్య స్రము_మధ్య మము_మశభ్య కలము, ము 

ధ్య_నడంమ; వ్యవధి. చయయ(6--రవాల్ 
(ఆ) ఆధమస్థమా, (కిందనున్నది. తక్కు 

వె నది_.అధవము._(కి౦ది ((0మ 4- స 
ల్ [అ] అదాయమా, రా బడీ_-లాభము_ 

య! పంటి, లా సా (లా 

హాజర్ (అ) ఉూన్నది-సీదముగానున్నది- 

(పస్తుతమున్నది = తగరలోసిడ పరశునది 

ట్ర ం _సబక్ (ఆ) హంర( చనన 

కటి, వూర్వోక్నమా ఒరి (ల -నలఫ్ 
నా గతము-గ అంచినంపోయిన, ఖు ( 

_సీవా (ఆ) ఇదిగాక _ఇతరము_అధకము, 

ఉపరి, 811! (1[6 -- హా అల్లావ్ (అ) 
ఈశళ్వ లేచ్చు-చైవముకోరినది -_ చె నముతల 

చినది యో ఆ _ఫాక్. (అ) పెనున్నగి_ 

వ. (9 స (4 

ఉత్తమము? లం! త [6- ఫ్ జో జ 
మోర్ (ఆ) మననులోనున్నది_ ఉద్దేశించి 
నది. రద్దిష్రము లే ఊఉ _ శ్ఞోబల్ (ఆ) 
పూర్వఫు?, మునుపటి_ముందరి, పూర్వ 
ము, మునుఫు;ముందు: [షం (4 - సదక్షో 
(ఆ) యభారము, నిజమొనది, నిశ్చితమా, 

(6 మౌ (హింశ్ర్రీ తల్లి, మాత, అమ్మ. 

"పెయధికెరముగల = మే లక్కు 3 తేయ్యా 

యు(6 మల్ (అ) నివాసము, ఊండుచో 
" టు: అకరము, సౌనము. స్ట! $ క ఆ [6 యవి 

ఇచేజల్మలఅజ్ (ఆ) గారవస్టానము, 
మిక్కి-లిగారపనీయము, గొౌరవాకరము. 

నూ (9 మూచాప్ (హి) తల్ని డం(డులు. 

రహా ఆ మౌబెన్ (ఆ) చూడు (6 అొనుపవ్ 

ముకింద, 

అయ(6 మావ్ (హి-పు) మానము, కొలత, 
(ర్ట (ం మూసా (హి” కొలుచుట. 

య (6 మౌపక్ (హి.పు] మాపకుడు, కొ 

లుచువాడు, 

లీట్ర( మాఫల్ (హి_ఫ్ఫు్ర) మాచికాయ,. 
ఆట (6 వాల్ (అస్త్ర) మృుతము, చచ్చి 

ను, చదరంగములో (తోనీరాజనుట, 

రాజునుకట్టివేయుట ( శు (4-%ర్నా 

(ఆ) త్రోనిరాజనుట 2 ఓడించుట, మా 
రుట((యిు(4 - ఖాశా (ఉఊ) ఓడి 
పోవ్రట, వెనుకబడుట, తీసీపోవుట, 

చదర౦గములో రాజుకట్టు జడీ ఆట 

చోూడదడుట, 

(46 మాతా (హి క్రీ మాతి, తల్లి: అమ 
నారు స్ఫోటకము (సం (9 అనాలి 

నికల్నా [హి] అవు వారుపోయుట,* 

(యన్ 6(4 _ధల్నా "హి అమ్మవారు 
దిగచారుట. 

| (4 మొతా పాం స్క] మాత్ర: అచ్చు, 
శ్లావధపరిమూ ణము_.ధనము, (వాన్వో షచ్చా 

రణమా (త శొలము, 



ల్ 

(8 మాతమ్ (అ_వు] న నాక వా ల _దుఃఖుము, 
విలాపము తో (౪ -సన్సీ (పొ 

అదరింపు_ నమృుతనా ౦దినవారిచుట్లము లకు 

దుఃఖోపళిమనముజేయుట _ 

లయం డీలు స్ ము సరారమం_ ఫైన 

(పా) శోకగ్భ వాము, విషాదగ్భృ వాము, 

వ. (4 --దార్ (పొ గు౭షఘ్రైతుడు, 

న సగ! రన చ( - _కర్నా (జా) 

దుఃఖించుట, శోకించుట. 

రే ఆ మూ?తమిో | నోళ్రము, (సలాప 

ము, విహపాదను, ళోకనం॥, 

(4 మ*'ధ్దా నట నొసలు, లలాట 

ము; పదసముందరి భౌగము (1/4. 

ర! (ర్య -ధచొ 5: పొరా నా(హా 

త. రలనొప్పిఫుట్టుట 

(ప మాకో 3 (6.పర్ ద" శ్వా హ్లి 
తలి వ్య లస, లోపరచుకొనుట లో ల 

(బ్ర ఎఅరన"్హొ లో చలయదురుటు, వ 

అగురుట, నుదుకు అయముమకట టి నునవానము 

' లోచుల ,కీడు”లకీత చుట (ప్రై న నా మ. 
_ఊఈ (యామాాన్మ* వ మట్రన స్ట “సలు, 

యు (6 మంట్ (హీ-ఫు క. “గాజు, 

నిలితొటి, 

ఆసు యోయో(* నూట్కీఖాజ్హ్పితో ఓక గ్ర 
అథ ఆ హ్ [హి-పు కోంత్ హోన్య 
డుం ప 
కే ఆ మంతీ (పా. శ్ర యూదు జః ళ్ 

న మూజిద్ (అ ఫూజ్యము, భన పై "వెన? 
ఘనుడు , పూజ్యుడు. 

స [6 మూజరా (అ-పు] జరీగినది.ఘటన, 
సంగత, వృత్తాంతము, సవూఃవారము, 

వర మూనము, 
పాలీ 

లట్ల పను (4 మొ బూబ్ (హి-ఫు) మాచి 

“"ౌెయ, 

(స్టుటతం మ ముంభా (హీంఫు) పెద్దమంచము; 
మంచియ, మంచె, చేను కి యునవాడు 

్ట ప పు ము. 

వ ర్బుం స్త, 

ఏమి (4 చు” జో 

వాలం, 

కలిగినది. 

జ ఫ్ర ఉడ్చ స్వస్తానము, 
సలి, నిష్పన్న ము, వికృతి, 

భా 

మ 

చ న (అ నం (ఆఅ) ) ర్చ! స్ తము, గ్ న్సి 

కొన బడిన, పట్టు కొన బడేన, (0 స్తు; ను 
ట్టు: బడిన, శీర ( "మ *ఫ) మ. చ వ్ 
నీ, ప్ాలు ర్ ిని (1 అనావానావనాఖ 

కరా న్న (శా న్స్సృ సా నలః పట్టుకొనుట, 

ఏఏ (ఈ . దర్ (మ క త మ్, తల్లి, 
నం! 

| సల ల అ (౧౫) పుట్టుకతో 
దడ"నక లీగెినిన, సవా టిము, స్యా గి నిక ము, 

య్గ మానలీ (న్ వ నం+ నః సం ప్రి 

య. య చేశ విలాస ఫ్యా 

పప 

ది జీ శ్ వ. రి మ 

దెం (3 మద్ద పా గ్ _ఫు) వ్యా సద్ సు థన సతో, 

పదౌరముని' ము "లవ స్తుసు; సామిర్థ్రను, 
సారము, నలో ల పిషమ: టి ఫ్ ('వాతీపపిక 
ము 

)అడుగి, ఇె0థటరిఅడ. 

య... షె సఖః 122] (ది స్య స 

న యల కము, (భకొతి 

ప ర ట్! న. 

(౮ (ఏ (6 మా[యా సి (౫ తీ సోడిగ, 

ఆడుగు లము, అచు'గాడిద , 

ఏ ఆ మారీ (హి స్రై) య్రహారము, కొటుట, 

'పట్టుం 'బబ్బంళ ముడు, ( పలోళ్ నము, “మో 

పీంపజీయునటి, అశకొ"లుప్రునగ, వాగుర 

లు, ఊారులం; చికిత్స, పరకళరము; నల్ల "లీన్మ 

డిభూమి,9 సుక 'లీగ డిఘిమి? ఫి) “శుకుడు, 

నంభజ్రవాడు, క్, నరంిపీ (వృగ్శ యంగు 

(చు ఆం (ఆ మార్సీ 
ట్ షత. వ జో దాట్ల) టు, 

(13 , €4 దూర్ “లన్న [హి నం 

పివేయుట, కొట్టివేయుట. (బ్ర | తం 
_ర ఖై (పా) అపహరిం దులు కే (ట్ 

_ఖౌానా ( సాం ] కొ టుకొనతనుట, 

అ 'న్య్యాయముగ ఆను పంచులు, 



(00 0 (6 ౮ఓ 
(0) (4 -లానా (హీ] దొంగలించి తె 

చ్చికోనుట (ల ఆలనా (హి హ్) కొ 

ట్టుకొనుట, క! “గెలుచుకొ 

నుట! గలు చుటు, 

క్ (6 మార్ (పా -ప్పు నర్బము, పాము, 

(౧ (4 వమూరా (పా) హశ్రము, కొటబడిన 

ది; ఆర్నము, (గ స్తము, లి 

మార్ (హి) పోటాట. కొట్లాట, 

ద్మ్మి, 

ట్లు! 41) (6-మారాఫిర్నా (ప్రా) 
దేశ దిమ్మ రిగ తిరుగుట, వృథగాతిరుగుట, 

నిలంక డలీకుండతిరుగుట (చు 004 

_మౌర్ కర్నా (ప్ గా) చాలకష్ష పడి చేయు 

ట_త్యరగాముగించుట, జీసరముతోము 
గించుట, 

ల్ (4 మూర్ తల్ (హీ. పు) మర-బీల 

లం బెగించుపనిముట్టు, బిగింప్రటులి, 
య్ర్ (4 మార్ష్ (హీ ప్) మార్గము, కూట, 

మారా కొటుట; ' శిక్షించు 

ష్ వ త ఈ. జీరివ్టట_ వెశలగొ 

టుట, లోపరచుకొనుట, గలుచుకొను 

టి, సట్టుకొనుట; (పయోగించుట; నిరో 

ధించుట, రువ్వుట, వినరుటు; 1తీన్నుట, పరి 

పహోరము'చేయుటు, విళుఫు చేయుట, తేలు 

"మొ[కుట్లుట; కొట వేయుట, వోగొట్టుట. 

06 ఆ వం" గన్ హోరా (హి పా) చంపు 

వాడు, కొట్టువాడు, 

న ప మాచే హ్రీ వలన, మూలమున, 

చేళ, కెరణమున (వృతి తీయందు). 

ఖో (6 మాథి .. వు) నూడీవెట్టు, 

స్ మాడీ (హీ-త్ర్రై గంజి; అన్నర 
పటునచుడ అట్టము, మ మాలభం 

సై పెగది త్ క న (4 మాం 

వ హ్రీ గంబి పెట్టుట ల. 

న కాంపు ళ ళు గన౫సాల పాలు, నల్ల మంగు. 

వేగరపాటు దొముులాటు,' 

అట) (6 మాజూ_ఫల్ (జొ మాబీ 

"కెయ, 

గ్రా (4 మాన్. (హీంవ్పు మాసము, “నెల? 
మా౦సము, 

౧6 మానివా (ఆ) ఇదిగాక, ఇ౦తెకా 

క, ఉపరి, అధికము, కొక, ఇంకను. 

[ఎ య(4 మాష (హీ-_ఫు) మాసము 
(తూనిక) తులములోపన్నె౦ండనఫాగము 

శయ -ల్ర్ (హ్రీ మానమెత్తు, 
కొంచము (గృప లం టట _ఒతోటా' 
హో నా (హ్రీ) చపలచిత త ముజూపుట,' 

మన సు మారుచుండుట,' 'దుదిసీరము లేకో 

పోవుట. న 

ప్ మాజీ (అ) గతము, భూతము, 

జరిగినది, గడచినది  భూతకొలము 

గై ఆత టానక్ష్ (6) శేవల' 

భూత"కౌాలము షు ప్ర ఎ గ 

బ్ (అ ) అద్య తనభూతము క్ 1 

_-బఈద్ (ఆ) అనద్యతనభూతము 

కు ఏం! కే ఆ ఇస్తె_మారీ 

(౮) వచ. పా. 

టే 6 చూఫర్ ఫీన్ (పో త్ 

విషవోరి. 

లే 4 మాక బల్ (ఆ) ముందటి, మును 

“పటి, గడచిన, ముందున్న _ పూర్వ వుం 

ముంగు, పూర్వము. 

ప్రయ మాకియాన్. (పా_న్తి పెట్ట 
కోడిపెట్ట, పెంపుడు పెట్ట. 

ఆ మాఫ్న (హీ-పు) మాఖమాసము, 
ల (4 మాల్ (ఆ-ఫు) అర్హము, నాత్తు,ధనము, 

సొమ్ము, అ సి, పదార్హము, (దవ్యము; 
ఆదాయము, రాబడి; వర్తకవు సామాగగి, 

అంగ డిపస్తువులు ; ఠు-చ్యుములం, తినుబండ 

ము? నిలిమంచుతొట్టిలో అడుగున జేరినది 



ట్రీ లోఆి 

కా హన (పా) సామ్మగికొటు, 
కటాక్ము [ఎ ల్రేఆి న్ డార్ (పా) 

వ అస్తిగ లవాడు, సంపన్ను 

ణు ల ఆ - “సాయిర్ (అ) సు౦క 

వ సుంకము[లపలనిరాబడి లేక అదా 

యము వసేత (1048 _ఎ,మన్ హాల (అ) 
చరాస్తి 406 ౮ ఆ- చమిన్ (అ) 
కాళ్టనాన్మా పమపాత్తాన స! [ఫూ 

లో దే న్ వ నున్ ఫల (అ) సి నిరా 

స్స్ యి, 1, 01 - ఎ, లావోరిన్ 

(అ) దిక్కు_మాలినసాత్తు, అనాయక పు 

'సాళ్తు, యయిన (4 మస్త్ స్త్ (ప్రొ ఢథనమ 

దముగల, ధనగ ర్వితుడు, వబ్బుగలదని 

ర్వపడువాడు ఖః 16- మనీ 

ను. ధథధనమదము మ. 0 

కీంజ్ర మైనఆసి నః శ | పట్టుబడెనల 1 ర్వి? 

లీ ఆ మాల్ ( 

వ. టు మాల్యదం౦డొ, 

ట్రే!* మఠఅెల్ (అ. _పు ఆంతము, పర్యపసా 

నము, ఫలితము, సాఠా౦ళము, ఉ దళము 

ఆపై! ఆ - అంచేషీ పీ (ప్రామూర 
దృష్టిః వ. ము! ల (అ 

_అంబేవ్. (పా సప. దూ?రఠా 
లోచనజేయు, దూర మాలో చించు, 

ష్ (6 - ఎ, శ్రైర్ (పొ నత్చిర్యన 

నానము, మంచిఫలితము, 

[4 మాలా (హీ_ఫు్ర) మాల, దండు హార 
ము, పేయ, సరము,శ్యస్య్న _ () సే 

. ఎ సఫేర్నా, జపా, (హ్ | జపించుట 

జపమాలిక(శస్వ్పృట 

(ఆ 1). నమూలావూల్ (పా )ి పరిపూర్ణ 

ము, సకఠారా, నిండియున్న, సంపన్న 

ము, సన్ పుష్క-లము, సంపద, ధన 

వంతము, (ద్రవ్యపరితము 

యిలా! ఆ గా మాలొ ఫు ఆ__వూరి 
(హా.ఫు ) ఖఇత్య విశేషము, తియ్య ఫూరిక 

యకాటీ( చాలీ . (పొ. త్రి నూలఠీలత, వ 
నస్పళివి శేషము, హై నీ (ఆబ 

సంత్, (ఫా) తయరో]॥, చూర్తము, 

సీ (4 మాలిటష్ (పొ, త్రి రుగ్గట, త్ో 
ముట్తు, రాయుటు, “మెరుగు వెట్టుట, ర్ 

(మి ా  
కర్నా (తొ తోముట, మెరుగు పెట్టుట, 
ఒడలుపట్టుట, ఆసహ్యుపడుట. 

యీ(€6 మాలిక్ (అ, ఫు) స్వామి; యజ 
మాని, అధికారి, భిగ్మ, మగడు, దొర, 
(పభువు, బేవుడం, ఈశ్వరుడు 

గ కీ (4 చూలికాన (అ) సొంఠగానివలె, 
స్వామి సం॥ , సొంతగానికీ రావలసినది, 

స్వామ్యము, స్వామి "ము, అధకొర 

ము, స్వామి వేతనము. 

శైల? ఒనలుపట్టుట గ్ 

(6 మాల్ కంగ్నీ (హీ) గండు 

"మెడవితులు, మాలకొంగుని వితులు, 
అవాడీీ అనీ 

అధికారము, యాజమాన్యము, 

0! ఏవీ టి వగౌల్తర్య్యార్. (పొ) సన్నిర్వు 

వాడు _. సంటనౌఖ్రు భూస్వామి సే ష్ష్ 

ద్యగాడు ఎ కెఫ్టు, 

తుల ఆ మాల్తుఖతీ (పా, త్రీ) పన్ను 

అవలని ఆదాయము, భూనమిపన్ను లు, పన్ను 

లంఆ దాయము, 5* జడీ , కొ ఖభృచ్నపుపన్ను 

గ్రా మాలక్ొ (స్వ -ఢర్ర్ర్రీ ననపాలిక 
వూ"*ా కెరునిష "ర్య ॥ 



టో త 
నకును ెన సేనను లతకనెనుతనుువతా ముల ాతనతననతనునతుకు రుత 

తా మాల్వ]ర్ (వా) ధనవంతుడు, [ద 

వ్యముగలవాడు, 

య ఆ (6 మాలరూజ్ఞో (అ) పరిచిత మెన, ఆ 

లవాటుపడిన, చనవుగ ల; యః 

షస మాలవ నల్ల మ౦దు, ప 

లీ ( వు సం||, ఆరికమయు యో తి మా పా (దవ్య సం|| స్ట 

వ. సం]. 

కోలో దూలీ (హ్ ఫ్ర మూలాకొరుడు, వన 

పాలకుడు, తోటవాడు. 

యల్ (8 మాలియత్ , (అ. శ్రీ స్రీ మూల్య 

ము వెల, వెలపరిమూణము, (ద్రవ్యము, 
సొత్తు, 

ర్న (4 మాలీద (సా. ప్ర రొ క్రైతునకలు 

బేల్హముకలియ దంచి చేనినముద్దలు. 

/ (4 మామ్ (త స్ర్ర) తల్లి, అమ్మ: 

సగ స ఫో (పా) న 

(3646 మామా |! మం) ఈ? అమ్మ; 

వయస్సుమారిన పనిక త్తె సనీపకురాలు,. 

(06 (8 మామా (హీ. శ్రీ) వముముత, (పే 

ము, వాత్సల్యము. 

పతి 4 
న లాం న న. 

మామకా (ఆ.ఫు) అభయ స్టానము 

టప్రోతి ఆ మామూథ్ (ఆ) నియుక్నము,; ఆజా 

పితము, నియమింప బడిన, ఉద్యో నమిచ్చి 

న, కొలువు పెటబడిన; పూర్లము, నిండీన, 

క్ ఫ్ స [4 కర్నా (ఉ) ఉద్యోగ 

క ఉద్యోగ మిచ్చుట, 

కొలువు పెట్టుట, కాలువిచ్చుట, నియు 

కు ని'చేయుట, నియోగించుట, తి (8 

గ్ా _ హోనా (ఉ) నియుక్కుడగుట 

నియోగిం౦ప బతంట 

రియ (6 

(4 మామా [ప్వీ= . (క్రి ) అత్సః మామ 
ఫాత్య, మేనత్త శ పవ పాఠము 

ల్ 

లట్రఆి మౌం (హీ. క్రి తల్లి, అమ్మ. 

ఆ మాన్ (హ్. శ్రి మౌనము, గౌరవము 

మర్యాద; గర్వము, అభిమానము: కొల 

త్త అలుడు. (ళుం మం రఖ్నా, 

(వ్ ) "హూనముకాపోీట, మర్యాదని 

లుప్రుటు, 

[0(6 మానా (హి) ఇముడుట, ఒకదాని 

లోనొకటిపట్టుట, లోనికి నరిపోవుట, 

లోనపట్టుట: చాలుట, సరిపడుటు. 

డ్రోఆ మూంజ్ (హి.్రీ త్రీ) నిటిపల్లము, వం 
డు నేల, వండలి; మ. రసిక, ఫపుంటిని రు. 

(ము మాం౦జ్నా (పా) తోముట, నభ 

'ముజేయుట, 

క్రమ 6 మారిర్లూ ( (పా- ప్ర పరియన్నము 

గాహాపొడి మొ! కలిపీ నూరి గాలిపడగ 

చార్మునకు కయికుగ లిగించుట కె పూయ 

బడునది, దారముపూత, పూతిదారము; 

పెండ్రీ స్నాతకపువిందు, పెం స్టివిందు. 

(సు ఆ మాం౦ంర్న్న్నూ (ఫం) చూడు (సమ (4 

ఆహో!త మౌాంమ్సు (పాం-పు) పడపనడుఫపు 
హాడు, పచడవవాడు. 

[4 మాంద్ (హి) మంద మెన, మందము 
-గానున్న, వూసీన. ముందగిల్లిన; మలిన మై 

న, కందుసారిన, మరుగుపడిన, పే పీడకుప్ప- 

జత ఏ ఓ8* మాలిదగీ (పా.న్త్రి) మాంద్య 

ము, మందగింపు, అలసట, (పాలుమాలి 

క్ అన్న 5; ఆలన్యము; తగ్గుదల. 

రిట(6 మాూంద (పా మందగించిన, మాం 

ద్యముగల, | పొలుమూాలిన, అన్వ సము గా 
నా జ 

నున్న. 



గమ 
క! ఇయ్య రి ఫే చాటి ట్ 

యమా ఆ మాం డల్ [లం మూతికొడి 

యము, తోలుబొ క్కె_న మూతికి నుండుఇ 
నుపశడియము. 

ఏమా (4 మాంచ్నా (హి మర్షించుట, పిసుకు 

ట్కరుగ్రుట; (తొక్మాట; ఉఆప్యకమి౦ం దముట, 

(పచరించుట, ర-బియింమిట.,. పరవుటు, 

చేయుట, వైరపుట, తత్మతచునవప్తుట, 
కలాపముజు రుప్రుట, ఏ ర్చటు చెతముట , 

(వాయుట, గీయుట; పరిపష్కా-రముబే 

యుట, తీర్ళానించుట. 

(సము (€64 మాూంగా ్రాం.ఫు] పెండ్లి మంట 
పము, ప౦దిరి, ఇవిళి, పొరక, 

తలే మాంజీ (హి-త్ర్రై ౫౦బి. 

0) 6 మూనస్ (పా-పు మానిసి, మను 

ఈ మౌ నె 2 ( ఆ-ప్రు నిరోధకము, అపై 

గించెడు, కెద నెగడు, వలద నెడు; అస్త, 

ఆటంకము, అచ్షేపణము, 'నిషేథము, 

(ది గో (స పోనా గయ) నిరోధం 

చుట, అడ్జగించుట , నిషేధించుట, 

య(6 మౌనిక్ (హిం-పు) మాణిక్యము, 

ఇంపు, రతనము. 

యట మాంగ్ (హీ. తలపాపట, సీ 
మంఠతము, విఫాగము, యా-చచన, ఆపళ్యక 
ము, కాసలసీయుం౦డుట, అక్క_ట. పెం 

డ్లిమనువునిళ్చయించుట.. (| ,జ్రైయ ఓ 
- భర్నా హ్రీ] సెండ్రాడుటు క(్య 

తట నా. (౮) సయకా లనఖా 
ర్య; ముత్తయిదువ, ట్ఖ ఆ (4 -- పట్ల 

(సూ) తలముడుచుకొ నుట, తలగువ్వు కొ 

నుట, పొపటదీసీకొనుట, బొటుపెటుకొ 

నుటమొ![పనులు, పీర్చుకొనుట, దిగుకొ 

నుట, నాయ _ జలీ (హ్ మెం 

డమోపి, వితంతువు, (కళు(6- ని 

ఏ 
వొ ొ తతతననిలలకాదనాతననకాలనా దినాలు లననన త తకతకనలనననతా నినన ననున ా నిననముుననానికానాకాల రకాల నటా వాత నిరకనటున నిను ననా ముననననిములనకుపనననునుతునాతన చనన నకం గనననం తాసు న 

"కొల్నా (హి పాపటగయుట, (6 

న శ న న స! 
ళం షణము) (10౮ ట్. క రే టీనా [పా 

గ జో 
అదున్ నుట, అప్పు తిం ఏ "సట (0 ణా 

"బుస కొచుటి. 
ఇంతి 

ల 
ఖ 1 

[స్ గ (9 మూ? | ళ్న (స్యా (మాాచిం చుట, 4 

దుసటు, ఉఅడుగాషోొనుం౧, పి ను షెంగస 141, 
( లి 

ల ఆర ౦చుళం, "వీడుకొమటు + 49స 1 "న్స 
[ కస 

జీ వ అసి టి కక గ్ 

ఉట, పం౦ంజమనను*ండుస్పుటి 

(పం మూ న్నా (సల) మన్ని ౦0చుట, గె 

రవి౧నముఓ, మరెట్లధ 1. ముటు, అ మాడి౦ 

చుటు, 

అల ర్ పెట?) న త న లిగయమిుంపంటం, లగే 
టే. ఓ) 

న్ 1౯ సుగం, జస్న ఖగ నుటు, 

పడుట. సు *జింనంం, సటిం ముం, గన్ోోలు 

“దుం, అపబరిందుటు, నంచు 1ముటు, ప్గ్య 
య! 0 

నిం పుటలు. 

ఎలి [4 మానీంద్ (సళ వా ఏరీ, సధ్స 
థి! 

ము, సవకాన స, పోలిన, 

త (4 మాకో (పిల ఉ న్నదనుకొనుము, గె 

ననుకోనుము, ఈ లననిమ్మ్యు; “కానిమ్ము, 

ఆను కొందము,జ “నను ,అన్సనన, కొంగ ము, 

(వోటలి వనూన్ (ఆఅ) ,ఓ[య'మెన, 90 
జ టి 

న్య 'సనవ్చుుట, ఒరిచింము, సహా “న 
ళల, 

ముగ, సప*ంణ స, న్నీ చుడు, 

4 నూ?వ"* (|) స) మ దానము, వస్తువ; 
వ్ ళ 

(గుడులోోన ",(దమామె$ ౫౬ పెరుగు, 
గరి 

దగ్గి, పుళ1సీనరి, 

క (0 ఇళ జ్య న ఈ! 7 ఖో య్ ము ఖ్ దల కళ గం (అంప్టు సు గ ఇనా ఖ్ (4 

వాసము, నంసోనము, పొూరొఖ4ము. ఇలు. 
క శ (1. శ ఆలీ వ్ 

గ్ర (8 మావన్ (హిం్రి). అమావాస్య, 
అమపన, తిథి. 

(టు (6 మూవ్ సా (పొ-ఖు తలి తోచుబుట్టిన 

చానివముగడు, ఏన 3ల్ళి మగడు, 



| 1 

న 
ట్స్నది, పినతల్లి , "్ప్రస్ర ల్స్. 

రి[4 మహ్ (పా_ష్పు మాసము, "నెల, 
చాందమాసము; ' (ప్రియురాలు, రిం 

పే -అభళనాా ఒలీన్ , దూ. లిం్లో 

"సెల "నెలకు, (నుతమౌ నము, 

శణణటీ 7. ఎ-షరిని (పా సౌరమాసము గ(-_ 

సము, 

| అజ [ఏ మాహాన, మా 

 . ఆ మాయీ (ప్పిం_ 

'సెలకు. 

) నెలజక్కి_ంటీకి, (సత నెలకు, 

ి 1 యి [ం మాహ్మిర్ (సాఫ్టు “నెలజీతెము, 

"నెల గానము, నెలబ ల్తెము. 

డు, “సెల? ప. 

మాహతాబ్ (పా_ప్పు చం య 

వ! అ (పమివ పలాటీల్ళ “వటిఫుచ చ్చ 

"రౌయ; దబ్బకా య, ఆ'కెళగోళములు 

నరగ్గతో కుట్టి నవస రము, 

టి (6 మూహుర్ (క్ర్యూ-పు) విషము, గరళము 

ఓ €96 మూహ్ర్' (ఆ) (పవీణుడు, వ౦డితు 

డం, ఆఅనుఖభనవణాడు, నెగ్సర్, 

ళ్ యు 
మందు నః పూర్ణ వా. 

వ 

ఆని [0 వూ+ాహీ (పా-శ్రై 

భూమీ నిధరించియున్న 1 చప,  నసొాతాళమ 

క్స్యము టైమ్టి బది (ాపుప్స్ (సా) 
నడువ ఉఊ పకియుస్న నడుపు. ఉబి (యున్న, 

నడుమపల్ల , ముగానున్న , 1 

త వా(ఉ ) నడుమలోతుగా న్; 'పెన్నము 

న న[ం లా బ్యార్ (పొ కొంగ 

శ్రీ వెన్నె 

ఒర్రవిషయ 

౨9) మకృ్యము, 2 చస | 

యి 
(పథ్సీ య్ చ! (4--గీర్ (పా.పు) చేప 
లుపటువాడు, నవాడు, 

రం బెస్త 

లేత ంబి[9 మాహీమరాతిజ్ (పావు) 
రాజబిరుద ములు, 'రాజచిన్నాములు, 

ని ర ల 

[వా 'చ౦దముఖి, ఆందక ళ్తె (ప్రయు లయ వమూటబాయా నా (పా-ఫు) నూ
. సిక 

రాలు శి (ల ర్ (6 --- నమ ఖ్ 

సరెటం.! 
' య్యాడి[4 మాహియత్ (అ-_్ర్రీ) మూలము 

కం గాఫ్రోమా (ప్రా చాంద్రమా 

ము, నెలకొకసారి వచ్చునది, “నెలజీతము 

"నెలబ చెము. 
అననే 

(వళ్ళతి, పడార్రము, వస్తువు, (చన్యము; 

స్వ ఫావము, నము తత్వము, యాఖా 

ర్యము, సా రాంశము, 
(1 

ప్ర) కల్లి: అమ్మ. 
(౧(4 మాయా (స్పా స్రీ మాయ, మిథ్య; 

స్వప్న (పాయము; మవుత, దయ; (భాం 

త్, (భమ. 

య (4 మాయిల్ (ఆ అఫఖముఖము, ఉన్ము 

ఖిము; మ అపేతుగల, ఒకవైపు 

నక మొ స్త యున్న, వాలియున్న, పథ సా 

తము గనున్న :కటాతృముగల (3 నగా 
-కర్నా (ఉ) అఫీముఖము 7 జేయుట, 

స (పి లవ[4--హోనా 

(ఉ) వా పత పాతముజూ 

పుట. 

(ట్రూ ఆతి మాయూస్ (ఆ) నిరాశజెందిన. 

ఆళనదలుకొనిన. భగ్నాశుడైన వ ఆ 

టా పోనా (ఆం) ని రాళ్ళ జెందుట, అళవ 

వలుకొనుట, (వలు ాా కర్న 

(ఆ) ఆశా సంగము జేయుటం 

ర్తి రా 

టో ఆి మాయూని (అక్షి వైళా 
ళ్యము. నిరాశ, అభాప్లంగము, 

టా | ౧౮ యాయ (పాక్షీ భవ్యమ, వస్త 
వూలనగనము, సంచికట్టు, 

సంచయము? అకు; 

వ్రు ధనము, 

మూలము, 'సారిము, 



లట ఆ 

సంచిత క్యుప్రులియ బెట్టినది (7 సను లలి 

_జోడ్చా (ఈ ) (దచ్యేమగ 'బెట్టుట 

౮ట్లి ఆ * చూయీఫల్ (ప్తా-ఫు) మా 
చిపౌయ, 

(సతి మువాహ్ (అ. వు జా శ్రీయము, ఆ 

వ ము, విధ్యుక్న ము, ఉచిత సౌఖ్యము, 

డౌచితబోగము, గ్ర కై (తి -- _కర్నా(ఉ) 

శాస్త సమ్మతము వేయుట (త్రో 

షః రఖా (6) కాస్త నవముఇతిము గా 

“నిెంచుట. 

యము(ట్షం ముబావాస (అ.ఫ్రు వాదమ్ముత 
ర్మము, వివాదము, 

1ఏ[14 మబాదా (ప్రా శైనము తప్పించు 
గాత, దెవనుట్లు చేయరాదు గాని, కాగనాడ 

దుగాని? 5 “కారాదుగాని, ఒకవేళ, 

యిల్లు ముబాదరతశ్ (ఆ ప త్వర; 

అఆతురము, సం(భమము, సాహస 

ఏటో ముబాదల (అ-_ఫ్రు జూలకము, 

మాూబజుఫు; అరువ్సు, అప్పు; సరివర నము, 

పరిపరము, వసు స్తువులంమార్చుకొనుట; (ప 
నాన 

తిఫలము, (పతీకౌరము, వెరశుద్ధి. 

క ఏ(ల్లుతి ముబాదీ (అ- శ్రీ ఆరం౦ంభములు, 

మూలములు, (పాథమికములు, (పొథమి 

కవిషయములు, (ఎ-వ పటి యతి) 

సశ ముడారిష్టై (అ-పు) యోధుడు, శూ 
రుడు, 

య (తి ముబారక్ ( (అ) మంగళ పదము, 

స సతితోషదాయకము, స్వా 
గతము, 

ఏర య (లం మువారక్ బాద్ (ఫా) 
న్స్ న శోభనమస్తు, (ఊఊ) నంసి 

ఆభిశందనము, అశీళ్వాదము, య న 

అనీ (త మువొలళ్లి 

యి (త 

పయత 

(సుప ఎ( దేనా (శ్రా మంగ ₹ శీ శ్వా 

దముణేయుట, ఆశీర్వ దించుట, ఆఅఫ్నం 

దించుట, స్వస్తి జొప్పుట. 

యర ముచారకీ. (ఆ-క్త్రి. శుభము 
నమురగాళ్ళిమయు న్వ న్స్ 

ని ఎడి) 

ర్యాదము, 

ఆఅ[నందనము, ఆశీ 

వ్ ల్లు ముాషగత్ (అ_ స్త్ర) నం 

, గమ్ము సంగమము సీం సంస్లోగ ము. 

(బ-ఫు] ఆత్యంత స 

యత్న ముజీయుగు- అంచ టీ ౪ల జే ఆఅత్యు 

కై య ఎక్మ_న బిస్ప్వుట. 

యు(సి[ం ముదా హాస్. (అంప) ఘనత, 

గారవమ్ము గర్వము, అిమాన ఘు. అధి 

క గో గప్ప జెప్పికొనుట్ట "స్తా నేఎమ్క_న 

నుట, 

ముబాపా- |అ్మ ఖఘునతగల్క గార 

వనియ మెన్మ గగ్య్యముగల. 

(ముత మున్నుచా. (ఆస్ట ్ ర్రి ఆరంభము; 

ఆకర్షక వ 1 తి 

తాం వస్థిబర్ (అ) ఆకగ్మకకి 

యయుకగ్న యును. 

ఏతి ముబ్బదీ (ఆ స్స ఆఅగంభకుడు 

విద్యాగి విద్గ నారంభించినవాడు 

గ్రమస్లుత ం సు, నల్ (అ) నచమ్ము శుచ్చము, 

అస్పెము. 

ం ముబ్శ సిమ్ (అ) మంద హోనము'జీ 

యువాడు, మందన్మితుడు. 

టేసతి ముబ్చి అలా త నగ ౧పబకిన, శిఖ కీ 

టములాో “చిక్క. కొ నిన కస్టములాకీ పడిన 

చిక్కలో పడిన్న అర్హుడు"  చుఃఖితుడు, 

(గస్తుడు. 

బపహోట్ 

యలు ము (ఆ) సువాసిఫమ్ము 
బ్ 



ద్ 

వాసన బటిరిచినడి, 
ట 

ద్ ముబ్ద2_(ఆఅ_ఫు నూతనసృష్టి, నవీ 

నకల్పన; (పబంధము, "కావ్యము, కల్పిత 

న మూలము, (పకృతి,ఉత్చ 

చరతి ముల్చి 2 [ఆఫు] (నప్ష, నూతన 

ముగ నృజించినవాడు, నిర్షించినవాడు; 

చేసినవాడు ఉత-తి కారణము; పాషం 
శి ల 

డుడు, 

టపా ముబద్దల్ (అ) పరివర్శితీము, మౌ 

రృ బడినది, మార్చినది మాజు, ప్రతి, 
(పత్యామ్నాయము. 

ఏ మాత ముబజ్హాజేర్. (అ. పు) అమితవ్యయ 
చేయువాడు, అర్షదూషకుడు, వ్యర్థమః 
“గావయ పె పెట్టువాడు. 

లి ఏతి మబ్చూాల్ (అ) (నయపెట బడిన 

_వ్యయము చేయ బడిన, ద్త్రము, అనుగ 

క్ంంపబడిన; కొనుక ,కట్నము. 

శ్రా! చంబల్తా (అ) నిముకృము, 

విరహితము, తొలగింపబడిది, వేరుచేయ 

బడిన, దూరితీము, నియుకృము; పరిశుద 

ముచేయ బడిన, నిర్ణాషము, నిర్మలము; నీ 

ర పరాధము, మ స. 

యి! ల్లా ముబత్హాల్ (అ.నక్ర్రీ) సత్క-ర్మ 
పుణ్య కెార్యములు, సత్కార ములు, 

నో ము బమ్ (అ) దృఢయమెన, స్థిరమైన, 

సుస్టీరము, గట్టిది. 

న్ ముబర్హన్ (అ) స్పష్టము, నిచ్చ 

యింప బడినది, ను. రాదాంత 

ము, (పఫకటితము, విళశదము, లభ మ 

మలి ముబష్షిర్. (అ) పతా ళా 

డు,సంతోషవార రృ జెప్పువాడు, బోధకుడు. 

! 

శవ శి 

ముబస్సీర్. అ) దృష్టిగలవాడు, వీ 

వేకదృష్టినలవాడు, వివేకవంతుడు, జా 

నముగలపహాడు; విళశదపరచువాడ్స్కు తెలి 

యజేయుచాడు, 

ఎద ముబ్నిల్ (అ) అబద్ధము జేయుట, 
పూర్వపతముజ్రేయుట, కొట్టి వేయుట, 

నిరసించుట, నాళముజే యుప. 

ట్రోసో మబ్ న్ (అ) గ ర్హితీము, ఆ. 

కాంత్రము, అసహ్యుకరము. 

ట్రా ముజలబ్గో (ఊ.పు) రొక్కయము, డ 

బ్బు, భూకలం; 

మబ్ళగ్. (అ. ఫు) పరమావధి, సంవూ 

రము, అంతయు; గమ్య సానము; "మేర; 
సౌరిచము రొక్క-ము. 

జో మువ్నీ (ఆ) "కెరకుడు, "కెరణము 

మూలము, 

త్ో మనల్నీ (అ) ఆథారపడియున్న,మూ 

లముగాగల, కొరణముగగల; కట్టడము, 

హాస్పి ఫారము, 

ముబ్బ మ్ (ఆఅ) గుప్తము, గనూఢము, 

'సందిగము, 

థి 
అన నం? దం౦దా రము, మ 
సంచేహన స్ఫాదము, 

యంత్రం మబ్ప్హూత్ (అ) అద్భుతపడి 
న్కు 'వెజంగుపడిన, అశళ్చర్య పడిన, నిశ్చే 

స్రితు డైన, దిగ్భు మపడిన, కలవర పడిన, 

యనేతి మబీత్ (ఆ) రా(తినివసీంచుట, 

శాతిగడుపుట, నిళౌానివా సము, రాటశగ 

డుఫుచోటు; పడకటిల్టు. (వి।క్రీరము. 

ముబీఈ (ఆఅ అమ్మిన; వొనిన, 

ముబయ్యన్ (అ) వెప్పబడిన, స్మ స్ప 

“ప్రముచేయబడిన, విశదపరుపజబడిన; విశద 

గ స్పష్టము, 

టు 
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061, మప్వానా. (హి కొలివించు, 
కొలుచునట్టువేయు. 

బలి నుత్ (హి, 1 వముతము, తెలివి, ఆఅ ర్త 

(యా 

మంటి నుత్ (హీ) వగు హూనదు, వలను, 
(యె 

( త టా దొ (హి) పోఐసు, పోఎలను. 

యుల్లయం ముతాబఆత్ (అ.న్ర్ర్రి అనుస 
రణము అనువర నము, విచేయత, అనున 

అలో 

ర ౦చుట, అవలం బనము, ఆచరెణము, సే 
అవాననేలే 

వించుట, లోబడియుం౦డు, 

2 ముళ అస్సిర్ య. 

ఫలముగలుగ” జేసెడు, సుణమివ్చెడు, ఫ 

పంతము, ఫల దాయకము, మనసుకరగిం 

వడు, 

రభసా ఊం ముఠే అ్య ;ఫ్టరీన్ (అ.పు) ఆధు 

నికులు, షప్వతవాకు, 

ఆాత[8 ముతఅద్దబ్ (ఆ) సభ్యుడు, సు 
శిమీతుడు, మర్యాద స్తుడు; పండితుడు. 

యవి ముతిఅద్రి (ఆ) ముట్టబెస్పువాడు, 

చర్చువాడు, తందజేయు, సిద పడియు 

న్న, సందేశవారుడు, [ 

63 ముకఅస్థ్యన్జి (అ) విసుకుజెందిన, 
దుఃఖితే మెన, రోసీన, మనసునొచ్చిన, వి 

_సీకిన, చింతనొందిన. 

అము (పిత ముఠతలఅస్పిఫ్ (అ) పళ్చాత్తాప ప 

డం, పగచు; పశ్నాత్తాపముగలుగు, ప 

, శ్చాత్త పటు, పళ్చాళత్తొపకరము, 

డయ మతా (ఆ. స్క) సామా[ి-నౌ 

త్తు, అస్సి; పర్శక సామా; ఇంటిసావమూ 

గి: (దవ్యాదులు, లాభము, 

న మూ ముత అమ్మిల్ ( ఆ్) గంఫీరన్వ ఖా 

నముగల, క న. 

లోచనపరుడు, పరిశోధకుడు; దుళాలో 

| యటల ముగబ్లి 

ననన కాలా 

చన చేయువాడు, 

చట టయ నుతొనత్ (అ, స్త్ర గాంఫీర్య 

ఘు, న నిబ్బగము, షం. 

భక్, 

మ పవి )మెన, స 

రిశుర మెన; శ్ర ప చున, పుణ్యనంక 

మెనీ; మా. నున; శుభకర షన, 

పతష న్ "కర న! "న, దిస్య ప “వెన, / 

ఆ టటతి  . పె ( మందన్నిగ షెన, 

క్రీకోయ ముత బన్న (1%) దళ్ళుదీసీకొనిన, 

'శృుంరదుకొనిన, దచగ్శస”న్న. 

యు ముత:నీ (అై (పకెంముగల, ద్ 

వ్యను, కెంగమలగము, 

చాతి ముతహిద్ (ట్ర క లిసిగయున్న , రటి 

. నంపఘూత్రిము, మిళత్రిము. ఏక సు 
వ 

, వికొము" (0 ముగిల, 

( న్ు ముఫహా ౨క్ (బ్ర) 'చలిం*వెడు, 
ము, 

వలింపజీ ఎడు, చభాలకము, కచళలించునది 
క లు 

అచ్బరజ్హ్ఞగి ల; అచ్చులతో గు డీయున్న , 

దదిల ముతేవాగమ్ (అ) పూళ్యి మన, 
(0౮ గ 

గార వనియి్యిమన, “౧*రవింసదగిన; ఆక 

మనము, న్మీట న టాన్తనిది, 

సంతి ప క భి (అ) నిజము లి 

సీకొన బడిన, పిదారించిదృ గపర చుకొన 

బశ4న, సనరిజూ దుకొన బటన, ము 

నిశ్చయము: (ముక వా ర్క ప్ మై సరిజుాదు 

వాడ్యుపరీతకుడు,వి చారిం మవాడు, 

పరందయిితి ముకసార్మిద్ (అ పొగడబడిన 

ది, శాఘీతము, ఫౌాయుని యము, శాగ్యుము, 
గ! గా ళగీ 

వసత ముతీహామ్మిల్. (౧ నహించెడు, 

సహిష్తువు, ఓర్పగల నమా*నముగల, 



సము ముతవాయ్యిర్' [ఆ] అఆద్భుతపడిన, 

ఆళ్చర్య పడిన, "వెజగొందిన, దిిగ్బమజెం 

దిన, నిశ్నేష్టేకు డైన ల 

దుల టే. 

హ్ ముతేస్థాల్లిస్ (ఆఅ) స్వచ్చమైన; 

పరిశుద్ధ మై న; విరుదునామముగల; ఆంకి 

తము శామాంకిత పెన; మారుపేరుగ 
(ల, 

ంటయమలి ముత్రాయ్యిల (అ (ప్రతిభ, యా 

హోళక్సి, భావనాళకి; ఆలోచ చనళకిి , 

నూ తనకల్చ నాశిక్, 

ల్ల టి ముతదయ్యిన్. (అ) మతని్యిగల, 

అా రపరుడైన;, సి లై య9తు డైన, న్యాయ 

సుడు, ( పామాణికుడు, (ప్రమాణస్పుడు; అ 

గొన్ని వాడు. 

ర తరి ములేజేక్ట్ల ర (అ) వెప్పబడినది, 

(ప్రస్తావించినది,. ఉఊక్కము; ఉదితీము, 

నుచితము, సూచింప బడి నది? పిళ్ళ 

ఖే (్ల్ = లిబొలా (అ) కెనబెప్పినది, పూ 

గో దొహృ తము, పూర్యోకృ ము; 
అఆఎర్వి సం బట చ్జల్ (అ) (శింద చె 

ప్ప బడీన, (కింద నూచింప బడిన, ఉత్త రో 

స్ ము, 
అ= 

తం! ఉం ముఠరాదిణ్ఞై (అ) సర్యాయప 

దము; ఏకార్ణము, “ఒశేయర్థము నిచ్చు; 

తరువాతి, వళునలోనున్న, తనుసరి౦ చి 

యున్న. 

సు భీత మనుతేరజ్జమ్ (ట్స అనువాదకుడు, 

శాహైాంతరము జేయువాడు. 

ళ ముతరహ్హిమ్ (అ) దయగల, దమా 

ళ్ళవెన, కృ పావంతుడు, 

ఏ చామ ముతరద్దిద్ (ఆ చింతనబేయు, 

శే. శీలం 

అచ్చెరువొందిన్న ఆళ్చర్య పడినగా 
ముబె౦ందిన; (భఛమపడిన, చలించుచున్న, 

కొట్టి వేయబడిన, నివే షెధింప బడిన *రన్మ 
రింపబడిన, నిర సింప బడిన. 

ఖే తలి 

యట్ సతి 

వాడు, 

ముతేర క్యా (అ) తృప్పి పరచు 

సంతోష పెట్టువాడు. 

లలా రాలితే ఖత న మ . 

య్ మతూక్ (ఆ) పరిత్యకృము, 

విడువబడినది; నవమ దూపషితము. 

౦ [లారులే ! య్య ఎ ఊల్ ఇస్తెమా 

ల్. (ఆ వాడుకనుండితొలగినది వాడుక 

లో లేనిది, [్ర కరూగచ్యు తము, 

ఏే[14 ముతజౌయిద్. (అ) వర వర్ధమానము, 
వ మ వప ఎక్క నది, 

వృద్ధియగు, అధికమగు, ఎక్కు-వగు. 

ముతజ్లేల్ చ్లోల్ యా త్రజే డే (అ) క౦పితము, 

చలికతము, కదలునది, చంచలము, తొ 

(టుపడుచున్న , తడబడుచున్న, ఊగులా 
డుచచున్న, వణకుచున్న . 

న! జో ము, జో 

మము, సదృళము, సరియొనది. 

దై ముత్తస౬_ (అ) విశాలమైన, 'వెడ 

లుపుగల, వ్యాపించియున్న, వ్యాపితము 

విప్రలము, విశాలము, 

ద! బనల ముతసల్సిత్ (ఆ) ఆ్యకమించెడు,ప 
రగ్రహించెడు: నిరంకుళ మైన, అడ్డులేని 

న! టో హు! [పిత ముత సల్సిమ్ (ఆ) ఆమోదకుడు, 

ను మోదించువాడు, తీసికొన్న వాడు, ఆ 

ధీనములోనుంచుకొన్న వాడు. 

4౨ ముతసలమ్ (అ) ఆమోది౦ప బడిన్మ ' 
బా ౧౧ 



క్2 య. 

వీసికొనబడిన, 

8 ముఠసల్రీ (అ ఆశ్వానీంపబడిన, 
ఆదరింప బడిన, బుజగరింప బడిన నవా 

నుభూతిజూప బడిన. 

లు యం ముఠా బెపా (ఆ) పోలియున్న, 

సద్బళ మైన, ఆనురూ ప మైన. 

జ ర టై ముతేష స్రై2_(ఆ) మతానుసార మై 

న ఛాస్తోంక -మెన; విధియుకృమెన;, ఆ 

వాం మెం యె అ 

యమం ముతవక్టిల్ (అ) ఏకా కౌాఠ మెన? 

రూపసాద్భశ్యముగల, సద్భృళ మె ర్ న్ 

“కౌర మేర్చడిన, నిర్మిగ్ మైన, 

దివం షా. (౪) పేడించిడు, 'బా 

కంతి ముతసదీ ది (ఆ) లేఖరి (వాతగా 

డు, రాయన గాడు; "కార్యదర్శి, 'లెక్యా 

వాడం; సాపహాసుడు, లాంగనివాడు, 

తిరుగ బడు వాడు, 

ఉవ్రాదయ. ముతసట్డద్ధా (ఆ) అమితవ్యయ 

ము చేయువాడు, ఆనుభవించువాడు,స్వా 

ధీనములోగలజాడు; ఆపచారించువాడు 

(మ ముత్త సిల్ (అ) సమోప స్టము, దగ్గ 

రనున్నది? జారుగుననున్న ది,అనుకొనియు 
న్నది, కలినియున్న ది, చేరియున్నది, తగి 
లియున్నది, అంటుకొనియున్నది, సరస 
నున్నది. 

ర ప్రాడోి షన (అ) న, 

పజడిన, అనుకొనిన, అలోచింప బడీన. 

ఏ €దుటిం ముకపాద్ (అ) విరుదమా అన్నో 
న్న పీకుగ నూ, 

అనీ ఇదితి ముఠడేలిజ్ (ఆ కొటబడిన క 
నే లీ అ )) ళు శి 

ఖళ 

హహ 

అత జెందిన; అన్న స వైన, 
(26. 

న న... 

ఖ్ 
శాదిళము. 

డి ముతుమ్మిన్ (ట్ర 19ను బదము, 

ఠనలో చేళ్చుకొనివున్న ,ఇముడ్నుకొనియు 
న్న కలుపు కొనియున్న , పేరుకొనియున్న. 

ముతంి విన్ (ల ఏకటిగా'జీయబ 

ర్న? క్టీడించ ౯ బడిన; బాగ ప్రము, ఫీ సగము, 

"మొటణ "పెటు కొను వొడ్డు ఏడుతుడు , బాధి 
రం 

తుడు. 

అవ్వ 606 ముగయరిన్ధా (69 పరిచినము, 

సపరిచయముగుల, ఒకరికొకరు తెలిసియు 

న్ననార్గు ఎరిగినవారు. 

ఉంతే ఆయం ముతఅ ్యూట్ (1%) గరువాశనశ్చె 

" డు, తరువాత, టు. “వెంట, అనంత 

రము, ఆనంతర్యము, 

యీ కసా - ల ఆ ముఠరజల్ _బీ (ఆ ఘన 

"పున, ఉన్నతి" "సిన; ఎ గేయిన,గొ న్స; పెద్ద. 

మటల ముత ఆబ్బిద్ న! గకిగల, నుతినిస్థ 
గల; హనదచనముగల, మూ య. మున. 

| మాటిఓం ముఠ౪0బ్జబ్ (6ఫ అశ్చర్యకర 

" మెన, అద్భు! త్రపడీన, (చ్చరువొందిన, 

వ | థఫ ముత జగ్సిద్ (89) గణిగము, "లక్క 

పెట్టినది; అనేకము, "పెక్కుంలు; కొలది_ 
కొన్ని, 

మి ముతళిద్ది వ (ఈ) సకిర్శక్రిము ( 
య, ఎగిరి ళాకునది, (90టు కొను నది 

(వ్యాధి పక (టో! మ (మా 
వేనకలద్డై [6కి (90టువ్యా ధులు, 

ఖా య! మూ పణ 
పార్వ కమం ప్రానః  / (1 

ర 
మ. త్తి అనంభివ (ము, క్షమార్గి, 

శ్ ళం లై, ముత ఆస్సీర్ (6%) కష్టము చ 

నది; కఠినము, కస 'పసది, 
నక 



*' ముగలవాడు, స్వమతాభిమౌని, పరము 

తాసహిహ్హావు. 

"ర ముత అద్ధ్థా్థాన్ (ఆ) దుర్గంధ మైన 

క్ ఫుగొక్తైడు, "అసహ్యాక రము: 

ఫటట ముఠతలల్లి జై క్రై (అ) సం బంధముగల, 

సంబంధించిన, జ అను బదము, 

సంబదము, తగిలిన, కటీసీయున్న , చేరిన 
చేర్చిన, (౨(ద ఆ 13 భట లాం: 
పౌ తెప్హాస్ (అ 'కేవలఅమాత్మనం బంధ మై 

న స్వ “సంబంధమైన, ఆత్మార్హ మెన; స్యా 

రపరి మెన, స్వార్థమైన సొంతము, 
ఫి ఒం 

గ్రహనే ముక అల్లిక్టాన్ (అ_ -ప్పు కుటుం 

ఛభమువారు, క. "రొవలసీనవొ 

ర, పరివారము, అనుచరులు; 

ము. 

యు (మటు. ముశలల్లిళ్హైల్ (అ. క్రి) అను 
బంధములు , సం బైధించినవి, అవ్ - సొత్తు 

సం బంధించినవస్తువులు. 

నంతాన 

ఏప్రి ముతఅహ్హీద్ (ఆ) ఒ డంబడినవాడు 

జేట్టదా డు. పొలముదున్ను కొనిపన్ను 

' కట్టుటకుఒఫ్వుకొన్న వాడు, కొపు, సే 

ద్య గాడు. 

టల ముతఅయ్యిన్ (అ) నిర్ష నిర్ణయ వైన, 

నిఠరొరిత మెన, నిశ్చిక-ై “న, నియోబితి మె 

న నీర్వాటుచేయబడీన! స్పష్టము. విశద 

ము, ర్న అహేశిలాకర్నా (క్ర ని 

కం ప. - నిశ్చయిం 

త మ. 

నిర్ణయింప బడుట. 

న! భోగము అలో ముతఅయ్యిన (అ నియోగమ్ము 

అనుజ , శాసనము ఏర్పాటు, పని, కొ 
థా 

లున్పు, 

3. ఉన్ల థి 

లయం ముతాల్లిబ్ (ఆ) జయించిన, "గ 

లిచిన, ఆ(కమింభెడు, లోపరవెడు, జ 
యళశీల'మెన, జయిం చెడు, మోలిడు. 

ముఠయ్యిర్ (అ) మాలెడు, పరి 

వర మొ౦చెడు, "భేదంవెడు, స్థిరము'గాని 

_చంచల మైన. 

శభ 

క థల ముతోహిస్ 

యా 
సగల, "తెలియగోరు, 

ప 
(అ) జిజ్ఞాన్, జ్తా 

ట్రై ముత్ఫ్థా నలక వై (అ) వేరువేరు, (పళల్వే 

కమెన, క స. సంకీరము, (ప 

ీర్లము, “వివిధముమీ ల్లాషెద్' న్న వెద 
జల్ల బడిన్న చిల్లర (విషయములు, 

ముక స్టులేనాత్. (అ వివిధవ 

స్తువులు,వివిధ ములు, చిల్లరవస్తువులు, వెన 

రగ్రయున్న వ 'స్తువులం, వివిఫవిషయ ములు, 

చేరు వేరువస్తువులు లేక విషయమాలు. 

తళ అ తళ 0 ర క్ 

లో ముతస్టోట్టేళ్రో (ఆ) అంగర వతకబల 

ము, రాజుగారిఅంగర వమ్షృకులు, 

క ( (ఆ ము త్తష్థ్రరై (అ) ఏకాభఖీ పాయముగ 

ల, ఐకమత్య ముగల, ఏకీభవించిన, నమా 

ధఛానపడిన, ఒకటిగా చేరిన, సమ్మెగూడి 

న, నమ్మెగట్టెన, = 4! చీ! వా 

ఆక్ ల్లా (అ ఏకాఖి,సాయులు, వకవు 

త్య్వము గల. 

న! ముతఫ్థాక్కింర్. (అ) ఆలో-చనజేయు 

చింతనజేయు, ధ్యానించు, చింకించు;? 

చింతజేయు, విచారముగల, మనసుకలక 

జెందిన, వికలమనస్కు-- డైన _ వ నమ 

నస్కు- డైన, మ. 

ఉత్ వక 

యలమార్హి తింహైలమౌరి' చేతాకట్లమారి 

కు యుకుల మారి, 



తే 

టీ (యై ముతశ్ఞాక్ఞి (అ-ప్పు నిర్మంధపె 
ట్రావాడ్డు కరన్ చేయువాడు, తరువుకా 
డ్స్ రావలనినసౌమ్ము వై ఒత్తి డిచేయుఇ- 

| ము ఎం 
డు 

గ్ 

సి ఉమత ములేళ్టాద్దిమాన్ (అ-ఫు పూరు 

లు, "వెనుకటి వారు, 

న ముల స్టల్డబ్ (అ సమిపస్థము, 

దగ్గరనున్నరది, సమాప మైన, నంబ౦ధథము 

గల; బాంధవ్య ముగ ల; రాజబంధువు, 

రాజూనుగ9హ ముగల వాడు; 

వాడు, 

సం ముత్తా (అ) ధర్శన్యిగల, భక్ 

లృ ఇందియనిగహనముగిల్వ ఆత్మనిిహ 

ముగల. 

[షం ముత్తా 
| అన్ను దిండు. 

(9 నుతక్కా_ (హి_ 
టుక౦బము, 

(అ-ఫ్యు అనుకొనుచోటు, 

ప్రుడోత, బోటి పో 

ఉళీ 18 ముకకచ్చిర్ (ఆ) ఆభీమాన్ని గర్వ 

స న స. 

లేం ముతకచ్ళిరాన (ప్రా సగర్వ 
ము, సావాం'కౌరము. 

ము ముత్రకజ్ఞ్యాల్ (అ_ఫ్రు పూటకా 
, కర్తే రవాది (పతిభువు, పఫూటవడ్సు, 

. ఉత తృరవాదియగు, 

ఫల 

యతో్తో ముక్త! నూ ఆనుకొని 
న ఒరగిని (వాలిన, చేరగిలబడీన. 

1 ముతలాష్సీ (అ_ -ఫు వెదకువాడు 
విబారించువాడు, జిజ్ఞాసువు, 

కేశ 

"చెవభిక్సిగల | 

లీ థిఖ 

అహా నన వా కక అధిగ ఖా అశ ఖు 9 క క వవన్తానాతానా 

116 ముతలాఖతిమ్ (టి ఒకటికొకటి 

కొటుకొను చున్న, టఉలలు. కొట్పుకొనుచు 

న్న ర లోల పై న్మటాల్లకి ల్రోలమూగాను న్న, 

శౌ శ్రీశ్ కయ న లాం భౌ ఎడా, న 
(1 మ్లా-నా (న్స్ ) క్ రాగ పెట్టాట, క్ర 

దుష్తులో తేమలచుండుట్క, ఇాంతవద్చు 

నట్టు) కుట్ట సంకటముగాను౦డ్తుట. 

వత [టల మునలాస్టాక్ఞో (౧9) రుచిచేసంతసిం 
చిన్న తశునాను. న్న స నొ౦ 

దిని సంథతుషు ౧4న, 

9 లు రు 

గ ముగి (ఆఅ చాగకుడుు పాడుజీ 
౧౧ల ) న 

యువాడు, చూబరసం౦ంటి, 

గ్రా నన (టి చపలము, వం 

ప గ | ప నిఅకొడుబేని క 

కు' లా ఎ ఉత్ రబడ ఆ] 

చపఅన్వ ఫసెవముగల, చపంచలమనస్కు- 

డు, బు్ధినిలక నలేని నాడు. 

తే ఇరోతి ముతమట్టిద్ [6౧ తిరుగ బడు, ఆ 

వి'థయుడ్వు న నివాడ్కు మూర్తుడ్తు 
తీ 

మొంండ, పాలసు! "| 

సలా ములేమక్కి-న్ (ఎ) నివాస్, నా 

వ్స్! నివసీ౦ంచువాడు క్ష. ర మన్ననా 

యు సిర మెన్య బటి:1 నాన న (1 ఓగ్ధో "కౌర ముగ్గ 

(11 ఈ- ట్రగిల 2 

అ, 

క ముతె్మిము [0% ఫూూరకి ము, ఫ్లూ*రిం 

చునద్మి ఫూ ర్చి చేయునది, ముగి౦చునది; 
అను బంధము, ఫూర్చి , వూరణము, ప 

రిప్టాార్తి, 
న! 

కసిరి ముతేమున్ని (ఆ) (భిలాషి, కోర 

వాడు అసేశ్షీ' చువాడు అశించువాడు, 
ప్రౌర్థకడ్యు తర్. 

న్ 

ట్రయి ముతమవ్విల్ (అ) (డ్రవ్యవంతుడు 

సంపన్నుడు కలవాడు, 



థ్ 

రన 15 గ్రా 
( మతన్ (అపు) మూలము, మూల్మగం లే! (టి మత్వాలా (హి) మత్తుగొనిన్న మె 

థమ్ము ఆధారమ్ము మధ్యము. 

ద్ర ముర నాచే2_ (అ]| వివాదపడినది 

వీ వా దా౦ళము, వివాదమూలము, వివాద 

"కెరణములు, 

అయి 8 ముఠనాసీబ్ (అ అనురూపమె 
న్న సరిపడియున్న, పొంకముగానున్న 

్గి | , క్రి 

పాంకమెన అనుగుణ మైన; అనుకూల మెన, 
తగిన, 

గ్రాత్ 1 ముత నా గ్లాస్ (అ) న్యూనము, 

లోప ముగలది తక్కు- వై నది, కొరవడినది, 

అసంపూర్షము, 

(య యం ముత నారి క్షా 

రుదము (పత్యతవిరుద్తము. 
ర + థి 

(అ) అనో న్యవి 

1 ముతనాపో (అ) తుదముట్టిన, 

కర మేర ముట్టిన్మ ముగిసిన) ప 

శా కెస్టము, “పరమావధి 

లే ముకన బ్బెహ్ (అ జాగరూకు డైన) 

'మేల.కొనిన్న ఎజుక పదిన, "వెలకువగల్న 

జూగగ్రత్విపడిన, 'తెలిస్సీన 

“తెలిసీ నవాడ్యు సేద్దాంక, దెవజ్జాడు +, బ్ 

తీషీకుడు, 

మతి ముళేనజ్ఞా ఫ్థ ఫ్ఫ్ర్ (ఆ) జుగ్తుప్సావంకు 

ఎ డు రోతిపడువాడు, అసన్మ్యుకరము 
రి 

తంతు 

సనం. ముకనజ్థుర్థిన్ (అ-ఫు) శ్వాసించు 
నది, పాణి, సజీవమ్ము ఇచ్రేతేనమ్వు జీవజం 

తువు; భూతిమ్ము వ్యక్తి మానవుడు, 

సే! ముతవాఖళిర్ (అ) విడువక, ఎస్ 

'తెగక "వెంట వెంట, వరునగా, ఒకదాని 

“'వెనువంజక టి, వెనువెంట, 

ట్ ముఠవత్సిన్ (అ 

మరచిన, న. మంఫుగొాన్న_ 

కో! ఏ ముతవాలీ (అ) ఎడ తెగన్మి వెం 

ట వెంటవచ్చెడ్సు విడువని వరుసగానున్న 

లమ్వానేతి ముతవజ్డైిహ్ (ఆఅ) ఒకదిక్కు-మొగ 

ముగల్య అఫిముఖ మైన, మరలిన్న శ్రద్దవ 

హించిన, లక్ష్య ము౦చిన; వు 

గల కటాక్షముగల, టన య ఉత (ఉం) 

అభిమఖమగుట, మరలమటు, లక ఖే 

ట లమ్యముంచుట, అను(గ్రహించుట, 

ల శ్రద్ధపూనుట. 

ఉలి మతవహ్హామ్ (ఆఅ) భయంకర మె 

న్క (కూర మైన; ఫీతిల్లి న భయపడిన, ఆకొ 
న్న పాడుపడిన్న శూన్య మైన; భయ 

(థాంతము. 

దు టం ముతవన్సీత్ (అ) నడ్ర్తుముంతరమా 

మధ్యస్థమ్ము సామాన్యము, సగటుగాను 

న్న్న; మధ్య స్థుడు; మాధ్యస్రముజేయువా 

డు, తగవర్కి మధ్యవర్తి న్యాయము జెప్పు 
వాడు, 

"కొఫ్రురమున్న , 

నివాసము జెసీన నాసముజేయుచున్న్య ని 

వాసీరైన; కాబర నుడ నివాస్, 
ఠి 

ఫో ముతవస్థాఫ్థిర్. (అ-పుు పుష్కల మై, 
న సమృద్ధియైన, అనేకము. 

యి ముఠవ్ధాష్ట్ (ఆ) చచ్చినవాడు, 
స్వర్శసుడు. 

యతో ముతవజ్ధాత్థి౭. (అ) అఖిలాషియ 

గు ఆళగల, ఆశించ్యు మే దా 

కర్నా (6) ఆళగొలుపఫుట్ము ఆళ పెట్టుట. 

యై ములివక్కి-ల్. (అ) 'ఈశ్వరునిన 



ఏ త 

నర్మియుండుజాడు, ; దేవుని నమ్ము కొనియు 

న్న వాడు, ఈశ్వ రాయత్తుడు, బెవాధీ 

నుడు. 

తనం ముతనల్లిద్ (అ) జూతము, జనిశము; 
ఫు శ్రైడు, జనించెడు; కనిన, 

హో ముతవల్లీ (అ) కార్యనిర్వావాకు 

డు, ధర్మకర్త, హితుడు, మునీద.విచార 
| ణకర్హ. 

తై మధాని (హిం శ్రి మంథరము,; 
కవ్వము, ( చల్పచిలుకునది. ) 

నో. య (హి షష్ట సన, “మెం౦ 

ల ముత్త వ న నిందితుడు, దూష్మీ 

తుడు, 'బేనుమాని౦ప బడిన నవాడు, నేరము 

"మాపబడినవాడు, 

మథ్నీ (హిం స్రీ) తరికవవ, పెరు 
గుచిలుకుకుండ, మంథని, 

టం మథ్నా (హి మథించుట, చిలుకట; 

మర్చించుట, పిసుకుట, అలో-చించుట, 

అవలోడనజేయుట. 

ఛం 

| 
తి రస. (హి మిథ్య, అనళ్యము; 

కల్లం మౌ యె, 

వముథిెరా (హి_ఖ్సు 

లై మితి (హి-శ్రీ తిథి, "లేద; వడ్డె, 
హద మో తరుగు) సను 

ఫు లెక్కలు న లి - చక్షానా 
₹ కిథి వ్రాయుట, ముగించుట. 

(| మతీఠా (ఏ -ప్పు ఒకచిన్న జూతిఫు 

ప. తియ్యపఫుచ్చకాయ, 

రా మతీన్ (ఆ దిట్టమైన; పటుత్వము 
గల; దృఢమైన; ఊగ మైన, రీనమైన, 

మర్ (సం 

గ౦ఫీర వైన, బలవత్తర వెన, గాంభీర్య 

ముగల, న మెన. 

క్ యా 1 (హిం ష్ట్ర ము, లా 

వ్హు బలుఫు, 

0 టం ముటా* నా (ఫ్) బలియుట, లావెరు మ 

ట; గర్వనుజూపుట. 

(౧ మిటానా (హ్స్ మాఫుట, చెటుఖట? 

తుడిచి వేయుట, కొట్ట వేయుట, నాగము 

జేయుట, పాడుజేయుట; 

యూ ముటాయిా (సాం స్త్రీ ముతపదన 

ము; సైల్యము, లావ్సుబటలుఖు, 
చ 

మటర్ (హి స్రీ బటానిగింఛిలు, బ 
టానీలు, ( ఛాన్యము) (టా మంత ఆ 

గప్స్ (శృ పచారము, గాలికిిరుగాడు 
టు, (దహ సట 

య! ర్ షె ల్స్ ళ్ న్డ్ యాయ ముట్దీ__ 4 (9 - త) 

చిన్నమూట, ముల ములియ, 
4644 న. 

యాం మటక్ (సాం త్రి టంత ములు, 

సొయలు, ఒయారము, కులుకు ;ర్ళంగా 

ఠ చేష్టలు, విలాసములు, కుదిలిక, 

(క మట్కా (హింఎపు) శదవ, "పెద్దమండ,. 

01 మట్కా-_నా (హీ కులుకుట, జయా 

రముగాజూచుట, పొయలుజోా ఫుట; క 

టావ్నీంచుట, (శగంటజాచుట 

(యన నా మట్ కెనా (హి-ప్యు పిడత, మ 

టైకోర. 
మట్ కీ (హి స్రీ) చిన్నకుండ, 

చిన్న కడవ, 

(య మిట్నా (హి మాయుట, తుడుచుకో 
నిపోవ్రట, నశించుట, వెడుట, తుడువన 

బడుట, చెజుగుట, మాసీపోవుట, నంతు 

సియగుట, తీరుట్క, (ఆళలి, దప్పులు 



స 
శా 

ంత్రీలీ [7 జో 

"మొ! ; తుదవజట్టుట, ముగియుట,; తీసీ 

వే టు. బొట్టివేయ బడుట; “మో 

కీంచుట, మిక్కిలి 1 కసష్టించుట, (శమప 

డుట. [ గుడి. 

శా నర్ (హి ) మఠము, అ(ళమము, 

యో ముఠ్ (హి. ముష్టి పిడికిలి; పట్టు. 

అఫీనము, టల డ (ఉట) సమా 

వేశము _ సందర్శనము; ఒకరికొకరు కలి 

యుట లేక ఎవురగుట ౨ ఎదుళ్కో_లు, 
నంఘుటనము; ముఖాముఖి, పోట్లాట, కొ 

వ ది ట్లాట, జ య మ్చ్ (హి) దొంగ 

-కూళ, కర్ధ శుడు, 

ర్ గ క జో తి లి జ “మి. (స్రైం ము (వాపు ము _ పిడికిలి; పెద్ద 

ముల, మూట, 
రం 

(క్రైం మట్టా (హి,వ్రు) మజ్జిగ , చల్ల; సోమరి 
-మందబుది, మొగు, జడుడు, మూగుడు 

థి ౧ ణి 
భ్? రి 4 

అతి (ఆ మట్టాపన్ (బా ఫు) మ్య 

ద్యము, జాడ్యము; సోమకిగ నము, వకా 

ధ్యము, తెలివిమఃలినతనము, 

యుట, నోళముగాజేయుట; మోహింప 

జేయుట, వలపిందచుట, వగలుజూఫుట, 
కతులుకుట, సోొయలుజూఫుట., 

మిఠాస్ (హి-్ర్ట్ర్రీ మాధుర్య ము, 
తీయ్యదన ము; తీఫ్ర? ఒప్పిదము, 

శతక ధి మిఠాయి (హి శ్రీ మాధుర్య 

ము, ఉయ్యదనము, తీపు; తియ్యనితిను 

బండము; తీపివస్తువుల. ;ళర్క-ర, ద క్కె-- 

ఓభ 

తో షట్ కర్ (హ్, పు మందబుది, మొ 

గు, తెలివిమాలీన వాడ్తు. వ 
ద 

ల మిటొథూ (హి-ఫు) చిలుకలకును చి 

న్న పిల్లలుకునుమున్తు సేరు, చిలుక, శుకము. 

తట్ (పొం శ్రీం) ముక్షి, పిడికిలి; 
పిడికెడు; పట్టు, అధీనమూు , 

ధరం నరమ్కళ్నా (హీ) లంచమిచ్చు 

కో మిట్ రీ (హిం క్రీ చుంబనము, 
ముద్దు, తీప్రగలది, తియ్యనిది. 

(14 ముఠి యా (హి-పు) పీడి, కత్తిలోనగు 

వానిపరుజే, తరువు, చక్కెర మొదల 
గు వానిగడ్డ లేక పెల్త; ఇదేకి కలో నగు 

వానిబుడుషు లేక పట్టుకొనుచోదీు, బు 
డివి. 

౮ ట్య ముఖ్యా నా (హి) పట్టుకొనుట, 
పట్టుట. 

. మిటీ హత న్నీ మృత్తిక, మన్ను, 

మట్లి; సూమి, పృథివి; 'జీసాము. రనువు, 

"కౌొయము, కండ; కళేబరము, ళవము? 

[ పపరాన యఖ 1 మెం వి మ్య చ్ాల కో 

6ంని--- పలీద్హోజా _ ఫైర్ హోనా 

ఊ) కవసం౦స్కా-రముచెడుట, దుర్గ తియ 
గట, దురవస్గకుప్చుట, పాడైపోవుట. 
(యు లీ ర క్ 8కా'నేలగ్నా 

(హి) శవసంస్కా-రమగుట, (నూడ్చుట 

"లేక "కెల్చుట (ఏ గ దేనా 

(హి) సమాధిలో పెట్టుట, పూడ్చుట. 

వ. ఆతా ాల్నా ప. 

రం కౌపింజంా (హీ 

లన క ళేబర ము. లేభే (క కా 

'కాతేళ్ (హి మట్టితైలము, మట్టి నూనె 
క్ యో ఆ కర్నాా (హి మట్రిజేయు 

ఆ, ముజికిజేయుట; మంటగలుఫుట, 

మోల్ (హి మిక్కి-లిచాక-గా, చాలఅ 
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(హి మంటగలియుట), పాడయిపోవుట. 

స రా మిటియారా (హి- ఫు సేద్యయో 

గాన భూమి సారవం 0౩ మైనభూమి, 

పంటభూమి. 

(సమం మటియానా. (హి హ్స్ మట్టితోతోము 

టి, అంట్లుతోముట, పారలుళ్యఫ్రపర 

చుట; మటిపూయుట, మటితో ఆ లుకుట; 

సినియు విననటు6ండుట, క్వ చెవిని పట్టు 

టు, చూచియు చు+ూవనటిండుట, ఊర 

"కుండుట, ఆమోదించుట. 

అలయ మసాల _ జ (బళ 1. నిల -దు 

చోటు, దిగుచోీోటు; జన బాప భ్య్యామును 

జల బాహుళ్యమును), అ చోటు, సత మ్సు 

థర్మళశాల, 

గ్రీఊ మిసాల్ (ఆ- స్త్రీ సామ్యము, పో 

ల్ సాదృశ్యము; మా'గిరి మచ్చు; ఊ 

దాహారదణుము, దృ స్పాంతము, హ్ 

ము, మ మో న. ప 

త్ గం సాటిలేని అ 

తులము, 

ల మః మసాన (ల.స్ట) వూ తకోచాము, 

యాలి ముస్బిక్ (జు సిద్దాంతలేము? యు, 

బుజుపరచు, సాపిరచునఏ, (ముస్ బల్) 

సిద్దాంతము జేయ బడిన, బుజాపరుప బడిన, 

చేయ్ బడిన, స్తా పీంప బడిన, దృఢపరుప ' 

జడిన ఫా వము, ఉన్న దనుట; థినము, 

ఆడ్గి్క్రము, (౧ణికన 00 జ 

స 
యి మన్యూ షక్ (ఆనె సొపిత-వె మెన, స్స్ 

రవరుప బడిన, దృఢ మైన, సెట్టి, దిట్టవై షె న 

లయ మిఫ్ ప్ రైల్ (అ.ప్ర) ఒకతూనిక, 

రకమా సముల ఎత్తు; (2౬) గుంజీల ఎతు, ఒక 
బంగారు నాణొము, 

మ 

| 

0 త 

టీం డా ॥ త్తి టో ళ్ శ ఛ్ షో నో 
(కా స (౮. త్ర) సమ సము శ సద్భుగము, 

సమము, పోలినది, సాదృళ్యి ము, సామ్య 

ము; పోలిక; ఓనీపిషయమునకు నంబ౧ 

ధించిన కెకిఠములక విది సపిలియ, జం 
కసి బటట “యాం 4(9ష0 తీయ్. ఛికొ, (గ లా బమిఫ (నె ) (9ద్వి తీయ, 

సాటిలేనిది. స్త 

టం ర ఆ ల సా మెన్ ఛీ దగ య మసల్ గ్ర స న) ౧, లో 

క ణి టీ టీ మ టో 
కన్ స టిం శి టి ర 

షహర్ హయ్ . త్స కలసు) చదొలో 

కోర 

ము, ?9ణులము, 

సామెఫ" గేటనటం, 
ల్ో న. 

అనో సోన స్తు 

షి స 

("ళా 

' పంతము గ", నిదర్శనము గం 
శ అం |! 

యడ సం (11 య సం ॥ దృ 

ట్ర సం ("౫ న్స | తోణము, (4 

ఫం? :ము, ముకో"్క ము, ముప ౧|ల; పా 

డు:సరఃలముగణ న లది, పజని న శీష 

) బ్రా! చ హ్ తలా పము 

న. "*వి.మ (64) క 'అ ట్! సము. 

యు)! ఏదు య ఆ హోమ్ళు మసి 
హపీయ (1 [0 అమకో.త్రీఫం సు, షి 

న. ( లక్రా ము స సాపీయుల్" 

థః ప. ప లి న (ఘం) ను, 

లీ (1! (లి చేల ఆ ముగ 

సాఫీ సుస్యా శ్రెన్ల . న కళ్లూ గ్య 

భుజము లం (! లు మస యి 

మున్ ర సగంగా? శప యి 2. గు రుకోణ్యత్తి 

భుబమీ దమ! యయంయిని క్ 

ము చ్ కల్నల్ గ శాల (75 పిషను, భు 

బము, యో |] హై -అవబీ (౧%) లర 

“సులు, 

యే ముస (భి (నబలనమన్కి వగెగ్న 

చ్చుదంపనము, (ముక్కు-చెవులు కోయుట 

మొ |) 

ళ్ 

స ముస్మీర్ (69 ఫలదాయకము, ఖల 



చ్ 

ట్రా శ. 

వృతుము,; ఫలవ౦తము, కెతగలది. 

(నా మువక్కున్ (ఆ అష్టళోణము, అ 
ష్షభుజను, అన్టగుణము, ఎనిమిదంతలు. 

లద పాతి మస్నవీ (అనై శ్రీ ఇం బేసి బరణ 

ములకు అంత్య (పాస ముగ లప ద్యము లేకప 

ద్య మాలిక, ద్విపద + (మాలిక్ , )" 

1. పం ముసన్నా (ఆ (ఫతి - ఇంచవ(తి; 

వరాణు, నసరూన్యమెన , ఎప్న వాసీన, చూ 

చి నాసిన, లడుచుక్కా-లయతకృ రము, 

న ముజాదల (ఆ-పు పోట్రాట, 

కొటాట  బగశము, స. 
(చి 

లి (6 మజూరియ (ఈ) న 

నిాడ్తుకలోనున్నది, 

చెల్లుబడిలోనున్న, చెల్లుచున్న;: (పస్తుక 
స్తు, త్. 

దె, నవచుచున్నది, న 

స యుతి మజాజ్లా (9) శొపచారికము, ఆ 

అంశారికము; పాపము (ప్ర ఆఅధికెౌర 

ము, యోగ్య ల, ర్తి నె; శాస్ర సమ్మ 

ము, నియమాను సాలేను 

0 (ష* మళూబేన్ (అ) జొపచారికముశా 
ఆలం ళేరికముగా, పోలిక నుబట్టి - సా 

మ్యు[ును బట్టి; (కమానుసారము, స్మ 

మఫు గళ, 

ఆ) [34 మశ? "7 (అక (తమను, మా 

పవారిన షరా న 1ంట్రనరగునన నిన్సదె, యనా 

న్ గ”నిగిి మూయి[ికఘు,  ఆఅఅంళారిక 

ము, ఎ "నురము. | సక్చనము, (ప్రపంచ 
న ||, సామ్యాసూ చక్ యు, పోలికను బట్టి 

ఫ్ న్నినగ, ప సు 

ట్రీ [+ ముజాట్ (ఆ న్రీ స్త్రి (9౯ "కొౌరము, 

కహి సము మ. గ ము సాలె. 

య మజ న ( పవం శ్రి చూస్తు, 

10 దోసాలి 

యంత [మత ముజామలఅత్ (ఆల్బస్ర్రీ నం 
భోగము, సంగమము. 

ముజావి ఎప, నమాోాపస ఏం (శి ర్ (ఆ ప్ర సమాప? ము, 

న. సన్ని థా నమం౦ గున్న వా 

డు, వమనీదుళని" పెట్టుకొ నియు౦డువాడు, 

మనీనునేవకుడు, మరసేవకుడు. 

కుం. [మం ముజూవిరీ (అ- శ్రై 

ము, రు పొరుగు 

లువ, మఠళనేవ. 

ర్త ఆ 
యమ) సామిపష్య 

మనీదుకొ 

క్కు-వగునది. దాటినోవునడి, ఉలంఘీర, 
, మ ౧౧ 

చునది, భాటినది, 

తమె[మం ముజాహిడ్స్ (అ) యన్నించువ్నా 
డు, కష్టపడువాడు, మత యుద్ధము జేయు 
వాడు, 

రిఎది [మల ముజాహద (ఆఫు (వయత్న 

ము, (శమ, యు రుం 

సత చలే మకయుద్ధముచేయువారు 

పటమాతి మజ్మూర్ జ బలవంత పెట్టబడి 

న నిరుసాయ మెనీ, నతిమాలిన_ఆనతిక 

మెన, దిక్కు_మాలిన, విధలేకయున్న 

| ఏమితి మజ్బూరన్ (ఆఅ) బలవంత పెట 

బది, ఏధిలేక, గతిమాని, నిరతుపాయ"మె, 
యా 

దిక్క్-మా?లి, బలా ళ్కా._రముగా,. | 

పుజోొ స్ట. ర బలవంత క్ర స. (ఆ- స్రీ 
ము, ఒమ్మి స ప నిస్సహాయతే, ని 

న్య. గతిలేమి, దిక్కుూ-లేమి . బలా 

తరము. 

న. ముణ్మ ము (జొ న నమణాడిన, స్తో 

రిన్స ఏలీ? వించిన, సమావేశ మెను సవా 



ఏషయైతి విం 

వేశితము. 

చడ్రటైైలి మనుజ హిద్ (ఆపు ధర్మశాశ్త్రు 

పౌర౦గలతుడు, ధర్మ వేది; పరిశ్రమజేయు 
వాడు, (ప్రయత్న శీలుడు. 

1ఏమమం నుజీ దా (హి_ఖ్స్య) ఇసుకయు లేగ 

టిమట్రియు కలిసియున్న భూమి. 

అబే ్ర ఏనుశి వుజ్ చూబ్ (అ) కుకర్. తుడు; 

లాగబడినవాడు, నిమగ్నుడు, తేటేళనిస్త 
గలవాడు, ఛ్యాననిమగ్ను డు; పరాయ్ 

ణుడు, ఛ్యానపరవశుడు, తల్లీనమైయు 
న్నాడు, సమౌధినిస్టు డు. 

ఏఏ సవతి మజ్డ్ జార్ (అ) సర్లు, ఒక సంఖ్య 
ను అబే సంఖ్యతో గుణింపగా వు. 

ము, 

ప సమితి మజ్లాదూమ్ (ఆ) కుష్టరోగి, 2 

(౮ దరోగముగలవాడు. 

[సత ముర్రా (అ-ఫ్సు తీసివేత, తోపు 
డు తగ్గింపు; వట్టము, తరుగు; కోత, 
కోసుకొనుట; తిరుగు, మాటు, అచ్చు 

కోలం బొహారు, దండము, నతి, వందన 

ము; సందర్శనము, సమావేశము; -గాయ 

కనభ, టా. పాటకులప 

రీ (1 _-కళ్నా (తొ తో 
నీవేయుట, వ. తీస్ వేయు 

ట్, తిరిగియిచ్చుట; ఫీ-డుట, పొాడీించు 

ట్మ వందనముజేయుట , చొప+రుజేయు 

స 

క ము జాయీా (అపు 

యుట, తగ్గంభు, (తోపుడు: పన్నులు 

[తోని వేయుట; పెచ్చు; వట్టము; వందన 
ముజేయువాడు, వంది, పాటకుడు, మా 
గధుడు, బొహారుకేయువాడు. 

ముజ వసిద మెన ఆహుతి జబ్దబ్ (అ) అనుభ సిద్ధమై / 

అమోఘయమెన, తప్పని, పరిక్షీతము, పరి 

న 
వజేనీచూచినది, రూఢము. 

త ముజజ్ఞద్ (అ ఒంటం8, ఏకాకి; 

అవివాహితుడు, పారి శేనల ము 

మా(ఠము. 

లే 

| పదత ముజిజ్జదన్ (అ) ఒకటిగా, ఒంట 
రిగ*, ఏళాకిగా, "శీవలము-గా, 

య్ లి ము జిజ్జదీ (అం స్త్రీ) ఏకాకిత్వ 

ము, (బన్మాచర్యము, ఒం౦టరిత నము, 

ము జిమ్ (అ-ఫస 1 దో నా వ ( స. అసళాధి,, 

శావా(ఉ) పష దోషి 
యనిని ర్థారణచేయుట. 

రు చో మభ్రాక (టి గాయపడిన, తృ 

తమైన, 'బెబ్బతగిలిన, ౮ న 
శర్నా (ఊఉ) గాయపర'చుటు, 

ముమ్లుశి ముజన్సమ్ (ఆ) శరీరముధరించిన। 

మూ రీ భఛపించిన, స్థూలరూపము దాల్చిన, 

అకృత దాల్చిన; పమొందిన, జన మె 

తన, ాలపదా మ 1 లము భూత 

మ, వస్తువు, 

సను (చెర్యడుకలు.) 

114 ముజల్లా న (అ మెరుగు పెట్రన, సానబ 

ట్లిన శ్యభపరచిన, 'మెరయుచున్న, (ప 
షారించు, “కాంతిగల, 

ఏవం నుబల్లిద్ (ఆ-ఫ్తు పుస్తకములకు ఆ 

ట్రగట్టు వాడు కవిలకారుడు, !$ నిలెలంక 
చుపొడు, అట్లరి నక అట్ట ట్టగ టన, 
లు ళు 
కవిలెకట్టిన, అట్టల. వేసీన 

మళ్లస్ (అ నభ, సమౌవే/మా, స 
దస్ఫు, కంట్రము ,నఘీతి, లీ [వు (5 

ఫానః (పౌ సఫెమర౦ిటపము, నభౌనద 



జాక్ న! జ 
వ 

అయ మతా! 1 బం "వసం | 1 ఇ 

నమ్ము ర్వ. యం _ కర్మా (ఉ)' సభ 
జీయుట, షీయామత్రనుల. ఇమాముహు సే 

పు. న. వర క్రైససరోద్ 

(సా ఆటవాటళసళ్ర గాయక్షసఫ 
(టీచ్సం మౌర్ మళ్లి స్ 

డు, సభాపతి, 9వ (గ్రజం -- ఎ 

ఇల్మీ (అ) పంక్షో్ సభ, 

తోయం మజ్లినీ (అ) సభ్రాసముడు, సఖా 
సంక, నాగరకయమైన, సభ్యము, 

చంచుం ముజమ్మట్ (అ టేరిన,గడ్డగట్టిన, 

ఘనీభూక ము 

బత్తి మజ్ళర్ (అ-పు ధూపపాలే, 
ధూ 

పఫుకుంచటి. 

ల న్ా (అ-పు) సనమూాహము, 

మొక్చ ము, కూడిక; గుంపు, జననమౌా వేళ 

ము, వ ము న 

ఆమ్ (అ) శ చ. 2. 
ఉత్సవము, స 

యంద్నుం ముబ్మల్ (అ సంక్షీప్వమ్సు స్పర్మగ 
న న. కప్పము సమాహార 
ము; సమాహృతము, 'సోరాంళము, 

ష్. ముజ్మలన్ (ట్ర) నంగహముగా, | 

సము గా, 

౧వ్రాందం ముజాస్మ ల (అంప్పు గుంపు, న 

మావేశము, నమూాహాము9; కూడిక, మొ 

తము; (గంథను" చేర్చిన, కూర్చిన చేరి 
న కహాడిన లదే నే యందున -యొగ్దైో 

నానీన్ (అ) శాసశావళి, శాసనసర్వ న్వ 

ముుశాననసర్య కాము, 

ఆ ంచుంి మబ్యూచః (ట్ర) (కోడీ కరిధిచీ 

న ఒకటిగా చేగ్నియున్న, సగటు, మొైఠ 

ర్న 

(స్యా సభాధ్యమ 

కన 
ము అన్నియుజే రియున్న 

చ తలం ఆనవనాకా 

-ట్రసద్లురి ముజన్నస్ (ఆ-ఫు అళ్వ శరము, 

క౦-చరగాడిద్గ, సంకరజాతిజంత్తువ్ను 

్త ఎశవ్షొరి నుద్న్నూన్ (అ-పు) పిచ్నె త్తినవా 
డు, ఉన్నతుడు, క్నీఫభాచవ। (గ సుడు; మహా 

ర్తుడు, ఇ పోతిళయము చేపిన్నే తినవాడు, 

యీ యూరి మజ్నూనియ్యత్_ (ఆం) 

మోహోన్మాదము, పిచ్చికనము ఉన్నా 
దము, | 

ప ముం ముజవ్వజే (అ) ఊప పాదిత మైన 
(పతిపాదిత మైన, నిర్ణయిలచిన, విధించిన 

నియోజించిన ఏర్పరచిన; సక్రమమైన, 
విధ్యుక__వె “వెన, కాసనబ పం? 

గ్రాం వముజ్లూస్. న. అగ్భ్బ్యు పాస్తక్య 

జ్ పారనీక్లులు 

ఖాని మజూన్నీ (అ.పుఅగ్న్యుపానకు 

అక్క్యర్లో జొరాస్ట్రియనుజాతివాడు, | 

న్ ముజప్వళ్ఞా (అ) బోలు, లోనకూ 

వ్యేముశానున్న, సీ గుల్ల, బుల్హ; డ్ ల్డ, బొం 

గుగానున్న, లొట్టశానున్న, పర్హమ్లుగల; 

వట్లి, దర, 

చ్యయ్లని మషూబ్ఞా (అ) ఈ తుందిలుడు, "పెద్ద 

వౌట్టగలవాడు,' బొబ్తివాడ్డు, “న్యలక 

యిడు. 

ఆయున ముర్ు (హిి చా, నన్ను పని భయం 
ఎమే6(హిి నాలో, వాయందు, 

ఒకా (హీ నన్ను, నాకు టై యం 

నీ (హ్రీ నాతో, నానుండి, నాకం చి, 

నావలన, నాక్తు, 

ట్యయుం ముర్లూ (హి ్సి మై నడిమి? 

ఏ ఏత్రముని మజ్ హూద్ ప క్ష 

పడిన, (పు (శ్రమ, క స్ట్వము, ఆయాస 



క! ఫ్ర 

యత్నము, (పయత్నము, 

ట్రం మర్యూల్. (ఆ) అజ్ఞాతము, తెలి 

యనిద్ధి ఎజుగని; అజ్ఞాని, సోమరి, ఆల 

చుడు; కర్శార్థకము. (వ్యా లాం 

( ఉట! -యన్ననబ్ (అ ఆజ్ఞా ఆజాతపి 

తరుడు, తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలియశా 

నివాడు, అజ్ఞాతపంకీయుడు, యటం 

(డం, వ్ ముళ్లజైి (అష పట్షిసోమరి, 

' బొళ్తి స ర న] వట్టసోమరి 

పోతు. 

పం వ్యోళ్య్యం. మమూలీ (ఆ. క్ర) అలునము, 
సోనురితనము, ఆలస్యము, ప 

“లివిమాలినతనము. 

త్తనమం నుర్వు (హ్రీ నన్ను, నాకు, 

అ్యస్తనుం ముజీబ్ (అ) ఉత త్రరమిచ్చినవాడు, 

' ఒప్పుకొన్న వాగు, ఆను మోదకుడు, విన్న 

వాడు, నరియనువాడు; ఈశ్వ రుడు: నిలే 

చనకొరి, బేదిమందు. 

యాగముం మజీత్ (హిగ్యసాతది, ప్రురాతనము 

వాడుకొనినది; తగువెలది, చౌకొది, వెలత 

టం 

_ మంజిగ్ధము, 

త్స్మ్ల్ని మజీద్ (ఆ) పూజ్యము, 'వూజనీయ 
ము, గారవనియమే, 

(సుం. ముచ్చా (హి-ఫు) మాంసఖ౦ంనము 
"పెదద, (పెద్దద్సి 

అక్షం మవోన్ (హీంఫు మంచియ,' భం 

' చె ఉన్నతాసనను, అరుగు, ఎేనవో 
టు; అటుక, అట్టుక, లై 

(| (మం వమువానా మ్ (హ్రీ కలిగించుట, వ్యా 
పీంపజేయుట, శేపుట, కొల్వపుట. 

(మం మిన్నా 

ఎమ్ఞాం ముచరిగ్ 

(కుం మచ్ కౌ (ఘఫింఫు) వ్యాపొారమాథి 

'ద్యము, వ. 

(0 ం మిీ సనా (హీ ఆంళ్షావ్చట, 

లం. 

ట్దం మచ క్నా (ఫా) కస్సున యలుటు "లీక 

సొచ్చుట, కుక్కి-వుం చము! 'మైసజలి కలం 
౦ 

కిల్తువునుట, 

లేన్లాం పుష్ట (పా న. ఫూంట్రవిన;ని, ఆవి 

“థీయిడు. మారాముజీయు, హఠముజే 
యి, "మొుఅకు, లొంగ నివాడు, సాహ 

హ్కు (బట్మరీడు. 

(0 కదం మిన్లానా (హ్) కముపులే వికార 

"పట్టుట, 'తెముల్చుట, ఎ "౦ళవచ్చినట్టుం 

డుటె, "తెలియన; ,)నీఠం-చుటు, 

స్ట మూ యో లేద్లాం-్వబ్గల్య్య్టాం మ పస 

యా (ఫాం త్రీ స ంనము, తతతనము 

నూ రాటము, మారాము. 

ర ముచగ్కా చుంఖ) ఉన రవా ద ీద్లాం 4 ప పష 

దపత్రిము, ఒడుం బడికి, 

(110 మునటల్నా (హా పాగముజేయుట, 

'స్పృండీననము జీయుట, మూ? రాము'జే యు 

టు, (కీంద; ఏడిపొ రొ ఉయీడ్చుట. 

(ని మమ్నా (ఫి వ్యాపించుట, “ీగుట, 

“స్పుంకొలు లుస బడుట, సలుగుటు, (సని టమగు 

ట్ భృట్టట, [మోగుట, 12ల్రగీయగుట, 

ష్ (పొ ము! 'యబడుట్మ ముషళ్లి 

"అవవగుట, మూత ఎ సుటు, 

న. యయూగుల 

ఫళ్లాం కం! (పొ-ఫ్ల) మళకము, దోష, 

్పళ్లాం మఛ రంగా (ప+-ళ్ట) అకముకీ వ 

ట్ట 'లుబ్చి గ+డ్తు [| చకీవి శేషము] 

ఖ్న 



ఆహాల్ లకి . గయా 
రన. 

ఆం లోకం - ఆ్రళ్టాం మ్రీ- అఘు[మం మువానిబ (అ-ఫు] లెక్క-అపరీ 

మ్ - మచ్చీ | స) మత్స్యము, మే 

భమంలాా 5" 

కంటా హా చేపల గాలము, “చేపలు పట్టు: 
టకై ఎరనుతగిలించి యుం మలపు! 
| (6 ళ్ న్పిదీష్ [హా] 

వేపవ్యజము ర ఆోళయ్దాం - "కె తేళా 

[హి] చేపనూనె 

ర పసం ముభందర్ (హి-ఫ్ర) విదూషకు 
డు, ; హాస్యగాడు, వికారస్వరాూపముగ ల 

వాడు, మూఢుడు, మూర్తుడు, నవ్వులబం 
డిం మి 

పా.ఫ్ర] చేపలవాడు, లీ న 1 థనైుం మళ్వా ( 
పలమ్మువాడు. 

ఆళైుం వుళ్ళీ (హి-క్ర్రీ) మక్క్యము, చేప 
ముద్దు-చుం బనము. . 

(20 నుచియా [హై-ఫు] మంచియ,, మం-చ 
వళ భళి 

“ము, సట, 

సషఏచియావ్ (హై-పు) 1 వరరరిర మా 

డ్రేళ క్తి మధువు, 

శ్ర ((న్దం 

(౧([0 ముహాబా (అ-వ్ట. మొగమోటము, 
అనుగ హూము, పతీ సాతి 

భయమ్ము గౌరవము, 

దాషణ్యము, 

ము, అదరమఘ్ము 

(బ్ర్రటదన క ముహాస్ధు (ఆ) ఎదుట, ముఖాము 
ర. ఎరు లా సర నన్మ పా భైము 

ము గ", సంక లో సరుసలో; 
= లి 

[దవన ముహాగ:? (౬) యోగుడ్కు పో 
టర పోటుబంటు. 

లి [యురి ముహారిబ (౧9) యుస్ధమ్మ కొట్టా 

ట్మ గ ఎము. 

య. ముహోసీ శ (రజ ఫ్ర) గణికుడ్సు 

'లెక్కనాక్కు కరణము , లెక్కాలు వాయు 

ణు క. గ! 

కయ 'లెక్క-లుసరిజూచుట, 'లెక్కలతీళా 

నమ్మ, లెక్క-లపరిహ్కా-రము, లెక్కా-ప 

్రములు, ః 

(మం.ముహాసిన్ (అ. ప్రుఅలంకౌారములు; 

గడ్డముమోసములు; సస్తణములు; సత్కాా 

న 
జ్ 

స్త నసంపద హా. | 

వర వని ముహాసర (అ-ఫు) మట్టడ్మి ము 

ట్రడించుట, చుట్టుకొనుట్క చుట్ట వేసికొని 

యుండుట, పరివేస స్టనము (0 “(50 

-కర్నా (త న. ముట్ట 

డించుట, (1 ర్వెంచిడ్యూం - న, 

(ఊ| ముట్టడివద లుకొనుట్క ముట్ట డివిడుచు 
శి ఖీ శి చాపము శన 

౮ ఇ జ 1 

1 జ త్ ॥ 

ప్ర య ముహాస్సీరీన్ (ఆ) ముట్రడించు 

ర్రీశరి[5వశి మహానీల్ (ఆ-పు] ఆచాయము” 

రాబడి, ప. అయము, పంటు, మ 

. పాలకుడు కె యీ క శాపలికాడు, | 
సి 2 _హాట్టుక [ఆ ఈశ్వ రుడు. 

ఆక అథ 

హ్ 2 ప క్ ముహార్గోచేర్. (అ క్రి) ర 

షణ నంరతణ కెఫ్టదల, కాపలి; ఆ 

ధీనము, సాలన, 

లీ [యం మువ్వ (అ-? ప్ర క పాలక్కి 

డోలిక, త్రదచళ మ్ . 

౮) (504 మహాల్ న. ఫ్ర) (ప్రాంకమ్ము "మం 

నలకు; సీరాసీ భూములు; తేశనెతె. బ్ర 

... లేసెపర' 



లము ల్రొగ్తీ త. 

4: మువాల్ (ఆ) ఆసాధ్యమ్ము అజరళ్గి 

నము, 

ర పా (ఆ, ఫు)'దేశీయమ్లు జూతీ 

యము , సాంప్రదాయము, వాడుక టల్ శ్రీ 

సము, అహా (కు ర్య్యు (యు పే 

డ్నా (రూ అలవాటుఎడుట్ట జాడుకయ 

గుట, ఫాహెసారపదాయమణట (1 

స శా ముహావర (పా 1. _భాపూసాం 

(పదాయము, న న. సాం 

(ఫపదాయాను సొాఠము, రూ నుసార 

అల ాతులటుు లు, తపు వ 

చవితి స శే. అ.ఫు) మిత్రుడు, (ప్రీ 

యుడు , (మించు వాడు వీ! వశ 

రా ఉలనకన్ (అ) జేశఫక్తుడు. 

యచ్తదమలి మ. (అ. యు) (ైపీేమన 

న మోవామ్ము అపే బవ స్నేహము, -వె “మె 

తి, సూ కేయనం - ఆమేళో, (పాడే 

జ్ కోర్నా (ఊ) "కమించుట. 

(గ్రోమ్ మహ్నస్ (అపు ) చెజసాల "కౌ 

శాగృహము, బంధనాలయముు 2వెటు. 

ట్య్వేళదనలి న పు (ప్రియుడు, 

[ం ఎ క (అ).శణ్వర(ప్రియుడు, 

స్వభ్తదుశ మవ్బూబ ( అ-్మ ) వ్రీయు 
రాల మనో నాయిక, పలభ్య ఇెల్ళి సఖి 

మి(శ్రము. 

క్రోనమ మవ్ాబూబీ (ఆ-్ర్రీ ) వల్లభత్వ 

మ్ము మనోహరత్వము; మనోజ్ఞ త్క రామ 
శీయకమ్ము ఒప్పిదము, సౌందర్యము, 

వ జ ( ఫ్రసరంి చుహ్బూస్ (ఆ-ఫ్యు కాఠాగ్భ 

సావానీ బంది చెజలోనున్నవాడం, జ 

అయసేదవశ 

స్ న | లి 

"కెరాగ్భృహమ్ము చెజసాల, 

౯ మం నమువాతాజ్ (ల) లీద, జీద? బీ 
దసాదలు, దర్శి“లు, ఆక్క-రగలవార్వు 

దీన ల్కు భితుకుడుచిన్చశ+-"డ్కు విజలాంగు 

ర్ టి క న్ హాల ని టా 
నారి లయము, శతి “ాలయము, శ్మూ 

అయము, 

షారోను... యట్ ముహతాజీ - 
మువూతొెజగీ (9- పాన) దార్మద్య్యము 

చైన్యమ్కు జ్వేద రకమ్యు బీవరక ము. 

(అపు మోసగాడ్యు 

నం-చకుడు, స 

శ్రయి*ి ముహరమ్ (అ) పూజ్య ము, గార 

ననీయము, స్తూూఉనీ యము, 

మణి ముహుసీబ్ (ఆఫు తూనికల్యు 

ఎత్తులు కొాలఠపా్రలు నరిగనున్నఎ* లే 

వా వోఅనిపరీఖ్షీంచువాడు, వ్యాపొరపరీత 

కుడు వాణిజ్యాధకార 'లక్కా-చూచు 

టాడు, 

యిల త గ. పరివార బాహు 

భ్యముగల, వీవకనసంపళి గలవఐ+డు సం 
అవి 

పన్నుడు, సీరినంపదడలుగ లవాడ్యు మత 

తుడుం, గొసప్పవ డు, 

అల పనునవశ మపాజూట్గా" (1%) అఆచ్చాదిక ము, 

కస బడినది, మరుగు పడిన; లజ్జతు డైన 

సిగ్గుపడిన్త విడియపడిన; బహీస స్ర్రళవై మెనీ 

ప. ముసుగిడీన, 

మహష్టూబీ (అం యీ) నురుగప 
'వయుంిడుట, “చాటునఉండుట; సీగ్గరిత న 

మ్యు సంకోచము, బిడియను, ఆఅభేమాన 

ము, 



వదం మహూర్ (౪) నిషిదము నిరస 
ప కూడనిదై జ్ర ( ) థి వి అవి 

ఆఅ్యే దవత ముహసషజ్ (అ) ఉబ్బుగల, వం 

ఫుగల్య నో ళౌాకౌరముగల, ఊబికీయున్న , 
ను 

ఉబ్బియున్న, విలువ౦పు గానున్న, 

కు ఎలి మువాద్దిస్ (ఆ-పు)ఐతివోసీకుడు, 

కథకుడు, ఇతిహాన మె5ం0 గిన వడు, 

యే దద ల ముపహాదిఫ్ (ఆ-ఫు) నూతనకల్ప 

నజేయువాడు, నూ తనసృ ష్టిజేయు వాడు, 

కల్చ నాళకిగలవాను: అపవితుడ్డు. 
॥ 

చ దం నుప్తూద్ (అ) పరిమితము మే 
“రగలద్కి మిఠోలద్ని ఎల్లలుగఅది ఇంత 

యనినిర్ణయించినది, నిర్ధారణ'చేయ బడినది. 
న! థ అజా వి 9 

అవ పదవశి మహా జ్ఞా (ఆ) లోపించిన, 

తినీ పేయ బడీన; ల.ప్పము, అధ్యాహారము; 

(తోసి వేయ బడీన, కొట్టి వేయ బడిన; 

ఆ | 4 మి(హోాబ్ (ఆఅ- శ్రీ విలువనంపు, 

వంపు, ధనుశాఠకెరము, వంక, వంపు 

కట్టడము, గూడు, మసిదులోనిపెద్దగూ 
డు, నమౌాదుగూడ్తు, ఇ ఆనాలీ 1 ఏమ* -- 

ఎంలేల్లై (ప్ఫా కత్సివంపు, ఖడ్గమువంపఫు, 
ఏత అ మ -దార్ (పొ విలువ౦ 

శఫులుగల, గూలళ్ళుగల, వ౦భగల్మ ధను 

'రా"కెర ముగల, 

ను మి(హాహై (అ-పు) న. 

తగుల బెట్బునది, "కెల్చునది,. 

+ మువాలెర్ (అ_ఫు) లేఖకుడం, (వా 
ల యువాడ-, రాయసగాడు. 

రా మువాజ్జర్ (అ) లిఖశము, (వాయ 
బడినది. 

య్ర్ మునాబ్బేరీ (అ శేఖరిపన్సి లేఖరి 
రూదోోగము; లేఖనము, (వారపన్ని (వా 

తఉనితనము, 

దు 0 వకి 
జ్ ద ముహజ్జహ్ధా (అ) (శిందుమోదువే 

యబడిన, మారీన, (భంశ మొ౦దిన, చిరిగి 

న (భస్ట్రము; కుటిల మెన, నంకరయైన, 

(గామ్యామా. 

్రన* ము(హిజ్జో (అ గగుల బెట్టువాడు3 

“"కౌల్బ్చునది; "కాలుచున్న, మండుచున్న, 

(జ్వరము) 

జ ముహాట్రిక్ (అవు చలనముపు 

హైఐచు, కదలించు, ఉపపొావించు వాడు 
(ప౭ిపాదిరిచువాడు, (టపేరకుడు, ఫురికొ 

లుపువాడు మొదలు పెట్టు వాడు; నాయ్మ 

_ కుడు, మౌర్షదర్శి; సంఛచాలకమా, (పేరక 

ము; -దుకుకుఫుట్టించునది; అచ్చు; అచ్చు 
గుర్తుతగిలించునది. 

గయా ముహజ్ఞమ్ (అపు) న్ మ్య కూ 

డనిది; మహమ దీయులచాం దమానవ 

తృరము యొక్క-మొదటినెల పేరు, ఈ 

“ఇలలో ఆలీగారికొమారుడగు * హసను గా 
రు చచ్చుటవలన పవి(త్రమాసమున్ను దుః 
ఖము, శోకము? పవితము, పఫూజ్యము, 

గౌఠవనీ యము. 

ట్ర్ మహమ్ (అ) నిషిద్ధము, పనికిరాని 

ది, కూడనిది? గుట్టు తెలిసినవాడు, రా 

స్యజ్డు డు? ఆప్పుడు, పరిచయముగల వాడు, 

నమ్మక పుడు, అంతశ౭ఖభరములోచోరవ 

"గాతిరుగదగినవాడు,  సమోపబంధువు; 
కంచుకము, రవిక. , 

య్వ్రమశ నుహూరూస్ (అ) దున్న బడిన, 

సేద్య ము, చేయ బడిన. 

లాంతి వ్శహూస (ఆఅ-ఫు) సురతీత 

ము, కొపాడబడినది; పరిపాలితము, 

పాలితము్క్మ పౌలనలోనున్న, ఏలికలోను 

న్న ట్టు ర్పఎ అ్పుకా లాయె 



(౮ ప్రకమి లిగ్ర స ప్రాదదషతి 

సర్కా-శెఆలీ (అ నిజాము పభువుసాల 
నముతోనున్న , త. 

క్క-లా! జేర్చబడినది, లెక్కా-వేయ బడిన 
దె, గణనకువచ్చినడి. 

పలుడమతి నువానూస్ (అఇర్యిద్రియనో చ 

"మెన. శ ర మెన, గోచరించిన, గోచర మైన, అని 

పించిన, తోచిన, అగ పడినది, కనిపించి 

న, అనుభవమునకువచ్చినది, (ట్రై నళి 

ట్ కర్నె (ఉ) అనుగివమునకువ 

చ్చుట, అనుభవమగుట, సగోచరమగట , 

మనన్యరించుట. 

ఇ జ జాలి ౫ ల్ర్ర్రేసనతి మహరూూ (అ-ఫు “కాలిన; 

కట్టల, నంట వెజుక్కు ఇంధనము, 

షు 9కుడు, తొలగింపబడినవాడు, - 
ప చేయ బడీన, విరహితుడు, రహితుడు, 

ఇెడినవాడు, నిషీదుణు, అర తతొలగం 

పబడినవాడు, విదూరుడు, దరదృష్షుడు, 

నిర్భాగ్యుడు, ర గ్ర కర న్న 

(ఊ) భకమ్టునిజేయుట, అపహరించుట, 
వాం ర్ | ఇంం-పహోనా 

(6) (భహష్టుడగుట, పొనసీపోవుట, తొల 

గి౦ పబడుట. 

యి ట్యుదుం. మపొనూసాశ్ (6వ క్రీ) 
విషయములు, ఇ౧(దియగోచరములగు వ 

సువులు, పదారములు, గపోగపిషయము 
అలి ౮ (ఎ 

లం 

టల4 మహూషర్ (అ-ఫ్ర సభా స్తానము; 

అంశ్యదినము; కన పమహానుుదీయమ 
తముఆఅ(పకౌరముగ చచ్చినవారం౦దరులే 
చి దేవునివద్గ విచారణ కెనిల.చురిడు దిన 

5౫+ మవ్రూమో (ఆ-న్ర్రీ భషప్ట| ము, ఫునరు్ళానదినము. 
త, విరహిరత్వము, బహిప్మా_ రము, 

తొలగింప బడుట, నష్టము, (తోసివేశ, 
ఏ వాటేదవతి 4 (టి వునర్యుతుడు; 

పానీపోవుట, కోలుపొటు. అంత్య దినమున విచారణ కె మృుత్యువు నుం 

త డిలేచినవాడు; గుంపుగూడినః 
అం ముహీడూన్ (అ) దుఃఖతుడు 

1 సామ మువాస్ట (62) వ్యాఖ్యాలేము; 

అంచునటీక్ష లుఖా నీయున్న గ. 
ముహ్సిన్ (అ) ఉపకొరముబేసి 

నవాడం, ఉపకారి, 'మేలుచెసినవాడు, 

"రత్షకుడు, సవాయుడు; "మేల. చేయువా 
_ డు, ఉపశారముచేయువాడు, ఉదారు 
డు, ఉపకొరబుద్దిగలవాడు, న 

యఉయలాకమ్ (పొ) కృతఘ్నాడు, మే 
లుమరచువాడు, ఉపళకారికిలపఫొరము 

(పొ కృతష్నుత. 

అనే ైునతి మహప్నూబజ్ (ఆఅ) గణీఠము, 
'లెక్క-జేయ బడినది, గణింపబడినదిి ె 

ట్రేటది ముహాస్సీల్ [| పన్ను లంరా బట్టు 

వాడు, తరువుకాడు, తరువుబం[ళొతు. 

ముహొసన్ (ణి సురశీతమ్ము 

గవ్షీతుడు, పత్నీకుడు, ఫార్యగ లవాడు, 

పవి, కుడు, (బ్రహ్మచర్యము నవఫు వాడు. 

0 పైాడననశి నుహనూర్ (అ నుట్టడి౦ప బడి 

న, పరివేష్టింప బడిన; చుట్టుకొనబడీన; ని 

రంధింపబడిన, (యమా ర 

శ్నా(అ) ముట్టడించుట. న్ర్వంశరిడుట, 
చుట్టు కొనుట 



ఆచమనం మహొనూల్ (అ-ప్ట్రు శాబడి, ఆ 
దాయ ము; లాభము; పన్ను కరము;కప్ప 

((0__లగానా (6 పన్ను గట్లుట, 
పన్ను వేయుట, క్ 

క ్రైరనం మహ్నూ బ్రీ (అ) పన్ని వ్చెడు, 
పన్ను వవ్చెడు, పన్నుకిక్షు, పన్ను వేసీ 
న, పన్నియ్య వలసిన, పన్ను చెల్టింపని 

(06 మకా (అ) స్వ చ్చము, శీవల 
ము, త శ్మా తము; బొతుగా, శేవలము 
గాం స్వచ్భముగా, శుద్ధము గా, 

చద+ మవ్డేర్. (అ_ శ్రీ) సమతము, రా 
జనమవమ ము, రాజసాన్నిధ్యము, సమావే 
చన కి శే! అ జ్య ను: (సత్యమవిజ్తాపనము, (పజా 
నంత పలువునుకలివ్సి చెప్పుకొనునది, అవ 
సర్యపారన, సమిష్షివిజాపనము, థి టట మూ 

9[మవ+ మహప్ొదార్ (అ) నిషిదము, కూ 
ననిది, ఆ కమము, న 

ధీ [దం మహ్దూా సై (అ) సంతుస్షకు, 
నంతేసించిన, ఆనంద మొందిన, న్ 

(ట్రగీద 9 మహ్ష్టిల్ (అ- స్రీ సమావేశము, 
సమాజము, సంఘము, నళ, వినోద సభ, 
ఆట పొాటలనభ, 

దస మహస్గ జై(జ) నురక్షీత హ,ప 
రిపొలితము, కాపాడ బడినది, కంకపాభ" 
మను'చేసినది, 

క్ 
కృ ము, అల్బము, తుచ్భుము, గరం 

ము, నిశము, 

గ్గ ఘు హాసన్ (జ్ర) తిరస్మృృృతము,ని 

"మా ముహ్థ్యి(అ)యాఢిప రుప బడిన, 

నిరాగణ చేయ బడిన, సీదాంతముజేయ బ 
డ్న, న్ పం పటం, నిజము తేలిప్స 
న _ తత్వము తెలిసిన, రూఢీక్ళతము, 
డృథిశృ కము, స. రజ లల 

ము, ప మ 

నం ముహజ్హాస్టలు (అపు తత్వ బ్ఞాడు? 
తత్వము తెలిసినవాడు, తత్త్థ్ధము తెలినీకొ 
నువాడు, నత్య మునెరిగినవాడు లేళ మొ 
రుగువాడు, యువా మాల లినినవాడు, 

ము, బంగాదులోనగుచాని వన్నెజూచె 

డు జొయి,. 

ముహ్కమ్ (అ) దృఢము, బలివషము, 

దిట మెను సన. | థ్ స్ట 
ట్ ఠఈు 

అధచదుశ నువొకమ (ఆఅ-పు అధికొర గాన 

ము,అధికెరసక, పరిపాలనసళము; పా, 
లనళాఖ, దివాణశాక, చాజ్య్యూ౦గ ము, 

రాజ్యూా౦ంగశాఖ; సభ, కూటము, కొలు 

వుళకూటము, దివాణము, 

మపవాూకామ్ (అ అధికొరముజేయ 

0 బడిన, శానీంపబడిన అధికారములోను 

న్న, లోపడియున్న, ఛచేక్నికిందనున్న; 
పరిపాలితము, పాలితము, సాలితుడు,త 
క్క-పవాడు, సేవకుడు? (పజ 

౫4 మహాల్డ్. (అ-ఫ్యు సౌనము చోటు, 
సమయము, సీత; సందర్భ ము? రాజవా 

రము, రాజభవనము; రాణిఅంతఃవుర 
ప ప. [ 

భన త బే 
జా సరా (అ-పు్ర) అంతఃఫురము. ల్ల 
(మమత - 'బేమవాల్ (పా అవస్తుతీ ము, 

అస౦బదము, ్రీమం ణీ బ మహాల్ (పా 

నమయోచితము, 

౧|1దవ+ి మహల్ల (ఆఅంప్ఫు వీధి గేజ్, పేట, 

(ఊరిలోని భాగము  1ఏ టదణ-దార్ 
(పొ వీధిపెద్ద, వీధికాలి, ేటపెద్ద, 
(శేణ్శాలి, 

లంచం మహ్మిల్ (అప్పు ఊత,అథారము? 



టి శశీమవశి 

పెం పెమోద వేయుపలము, కొ్యయ్యపల్రము, 
ఛి 

0౧0 తొట్ట, 

చ్రం౦దద4 నువామాట్ (అ) పొగడబడీన, 
పాగడదగిన్న శ్రాఘ్యము, 

టంందదులి మవామ్మడ్ (అ) మిక్కి_లిపొగడబ 
జిన, పరమశ్లాఘ్యము, హాసీత్రము; హ్మి వ్ లం 
రతుమహమ్మ చ, 

రత్ర౦ంయయత నువ్మాద (అపు 'శకుమూని 
, యావీసును, 

హరి ంరిమ+ మవొమూవ్ర్ (అ. శ్రీ) నలిసపె 
ము, నన్నబట్టు. 

సంవత మపవామూల (అ) ధఫౌరము, బఠు 
వు; బరువువేయ బడీనది? అరప౦ంతము, (వ 
యోగార్త్హ్హ ము, (పయోగింపదగినది. 

జయం మివ్నల్ (అ. స్రీ (పయత్నము, 
పరిశ్ళమ, పాటు, కష్టము, అభ్యాసము, 
(శ్రమ, 1. యప -ా సరా (అ) 
కర్మభూమి, కష్టముజేయవలనీనచోటు, 
[ల్ యిం __._.ఉలానా(ఊ కష్ట 
వడుట్క (శ్రమజేయుట, (శ్రమపడుట, 
రం యంయవం-ా- కర్షా (ఉ) కష్టమ 
చేయుట, కష్టించుట భాసర యల 
--- మ్యటదూరీ ( త) కూలినాలి పా 
టు, ల్ యాం జః కొన్ (పా 
కష్షజీవి, కషపడువాడు, 
లు ౬ 

ల సం మెహ్నతాన (పా.పు) 'బీఠరన 
ము, కూలి; జీతము, (పతిఫలము. 

సం మెవ్నతీ (అ) కనపడు, (శమజే తానం ( )) గ | (0 యు, పౌటుపడు, శొష్టించువాడు. 
ఎైమణ మవ్వ్వ్ (అ) నశించిన, లేకుండజేనీన, 

రూపుమా సిన మాపీన, కొటి వేయబడిన, 
తీస్ వేయ బడీన, తుగుఫ్రుబడిన, 'నాశమెన; 
మోహపడిన, మోహిత-మైన, మోసహాపళ 
మైన; పరవళమెన, నిమగ్న మైన, మునిగి 

ఫ్ర బలీ 14 

యున్న; తబేకధ్యానములోనున్న ; తన్మ్మ 
యము, తలీనము, అద్భుళ్యము, మాంయము, 
- వీరా /థ తలీనముగు ౮ తనని. హో నా (ఉ) న్నను 
ట, నశించుట తన్న యమగుట, మూయ 
మగుట్కి వోహపరవళమగుట; నిమగ్న 
మగుట, త దేశ న్య్థలోనుండుట, 

ఖవమలి మిహ్యూర్ (అ.ఫు ఇటసు, ఆత్మము 
క అత లేఖ, / ; 
గత్రననం ముహవ్వతీ (పు) ఆవరణము, ఆ 

వృతము, చుట్టుకొన బడినది అఆవరిం౦ంపబడి 
నచోటు, చుట్టునుకం ఇ గ౭ని నోడ్ గాని 
"ెటినద్ర, 

లు 

చ్వణం ముహీక్స్ (అ వ్రు అవరణము, అన 
రించునది, దుట్టుకొనునగద్సి, సలయను, 
చుట్టు, చుటుకొలర; సరిగ వృత ము తు టు ణ్గొ ళం శి 
(ని చం -- హోనా (ఊఉ) ఆపరిం 
చుట్ట చుటుకొనుట. 

వి లు 

“నశాడు, నెపనాండి. 
| ళ 

సతో ్ జరీ శత(యిం మష్థాదిమ్ (ఆఫు సివకుల్కు పరి 
ఇపవారకులు, 

ఎ(యుం వుావి దీ (ఆ.వు) 'నేవితులు, నే ఘూ (వ్రభువుల్కుయజమౌనులు. (ఎవ ట్యషయం 

౯ [య్ మష్థ్యారిజ్ (అప్పు) చెలుపలికిపోో 
న వ్రుమార్షము లేక కౌలము; (ఫపయములు 

న్య యములు,పంపకములు (మావ. జ్ర్రాడ*) 

యశిం టం మ్యూనమల్ (అ. క్రీ) పర 
స్పరవిరోధము, పరస్పర బ్వేషమ్ము ఒకరి 
కొకరికిగలపగ -, వివాదము, టఉగదోము, 

ల్యంర్ (యం ముష్ధోతిబ్. (అ ప్ర అభిముఖ 
మై పలుకుబాడ్కు అభిముఖుడు, ఎదురుగ 
మాటాడువాడు,పిలుచువాడు 
(టి సరేనా (క) అభిమఫమనుట, 
అభిముఖ మై మటాడుట, పిలిచిన ట్లాడు 
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మ లీ 

ఉల్ (యం ముూతేబ్ (అ.ఫు 
రుషము, ఎనుటునున్న వాడు ' ఎదిరి-గాట్లా 
డింప బడినవాడు, - 

యిటకి(యవం మూఠబాత్ (అ. న. నం 
భాషణములు, మాటముచ్చుటలు్కు 

వ్యవహారములు, 
ప్ర 

ఫట (మెం ష్ తర (ఆ. పు భయము] అ. 

"పూాయము, 

ప (ఏ. వుట 

మెలిసియుండుబ, వ 

ఆ మో లై త ఫు సర 
ఫ్ 

య 

4 దీ | వావి జ ఎజి ర్స్ తు దితి మా న్జల్ (ఆ. శ్ర య) వరో ధ్ 

ము పగ , ౧ రుత్వ ము, జ్వేషము, స్పర్ధ 

వెడుధ్యము-_సాకీహల్యమి 

దవత మ్యుక్రోబిర్. (ఆ ఫు) వార్చికుడు, వా 

రావహుడు, ప. మ. 

ర. గగన వాడు ఢ ల శ్ర ం 

విం సాది (ఆఅ) సత్యదూత, ఇదిము 

హారి బవిచుుద చామము, 

ఒక! శద ముస బరీ (అనై స్త్రి వారానవా 

సము గూడోవారము, 'వేగలు, సట్టుడె 

లుప్రుటు, ర హన్వని వేదము, య్లాద* 

(ర$--కర్నా. గ) వార ర్య దెలువుట్ట 

రసం? స్యని 'బీదనగు, వేగుజెప పట, గుట్టు 

“"శెలు సట. 

దయల ముస్ధబ్బత్. (ఆ) డొన ృత్తుడు, "వెల్లె 

వాడు ట్రయి! పేలాల 

హ్ (4) మనో వె కల్యముగలవాడు-మతి. , 

| చయల మ తిలల్. (అ) యకమైన న్ కినవాడు, పీచ్చివాడు. 

" కిణతళలశాలటునవరనా. 

మధ్యమఫు | కటల మఖ్బూత్ (అ) మళ్తివెడిన, 
పిచ్చి వెల్తిగల ప్ర! 

ఉలవాన్ (అ) మసో బెకల్యముగల 

వాడు, "ఏిక్రలమనసు లం, పిచ్చివాడు, వెద 
లా 

చాగులవాడు. 

తల ం తి గి 

స్టైన, ఏర్పరచిన: న్వేచృగల్థ స్వాతం, 

(త్యముగల; అధికెరముగల, ఆయోగ్యత 

గల (పు పు నిర్చి స్లుడు, "కార్యదర్శి, (పతి 

నిధి నళ్వాధకో ర, స్వతం(త్రాధికార్కి 
గోరు గది -- శావము (సౌ అధికె 

ర పత్రము య 64 వె ఆమ్ 

(ఆ) సర్యాధకారి, సర్వ స్వతంత్రుడు. 

ముఖ్ తారీ (అ్యక్ర్ట్రీ స్వాతం 

సర్వాధకారము, సర్వ స్వాతం 

హ్. ః "కార్యద ర్శిత్య 

య్ | (మెం 

(లము 
(త నూ 
ము 

ద్ర్రామ+ ముషతరి2 (అ) నూతనస్సషిచే 
యువాడు, (కొత గా కల్పించు నాడు; "కె 

రకుడు, (క నః సృష్టికర్న, అఆరం౦ంభకుథు, 

“మొదలు పెట్రివవాడు. | 

1క+ ముస్టైకన్స్ (ఆ) య 
నది, _నిర్జిస్సము, పిశిస్టము, (ప్రత్యేకము 
మ స్వరితమ్యు సౌరితముూ 

యం ము ఠళసరో్ (ఆఅ సంత్మీప్వమ్ము, స న 

మాహృతేము,క్ష కుపషము , చిన్నని, స్వల్బము. 

శ గ ై,.4 ముస్ఞోతస్పరన్_ (ఆ) సర వేడవి 

గా మ స. న్ష్స్తము గా. 

గు 
వానే 

, ముఖ ప్రశ (ఆ) గూఢము, గు 
భ్ "ఫీ 

ము, చాచబడినది. | 

'ముళ్రైతల్. (అ కలసరపడిన, భం 
నపడీన్య (భమపడిన,_.బక్కా-పడిన్న న్న్న 
లిన్క భష్టము; వదన 

తి 



లీ గ్ల (1 లో 

కలిసిపోయిన్న గజిబిజిమైన్న గం(దగోళ 
మెన, కలవర మెన. 

అమల ముఖ్ తలిజ్ఞ (ఆ) విరుద్డ మైన 

' భిన్నమైన న్ వేశ్తెన న; 1 చేశ్వేరు, చలము 

లన, "నానావిధములైన వివిధములు. 

[4 చుఖ్శమ్ (అ) సమాస్తమ్ము ముగిం 
పబజీన; ముద్రితము, ము[దోవేయ ఒడిన, 
మూసి వేయ బడిన కట్టి వేయ బడిన. 

ఆోించ భ్ తూమివకర్ (పావు 
ఎల్ల ద క్కెంర్య బేశపుచ క్కె-జ, ఎజ్హ్రపం 
భార. 

ట్రీవమం కే (ఆ) సిసుపడిన్మ కలప 
కకడి వ్న, 

మా ముగ్ధద్దర్ (జ్ర) గుప మ్ము నురుగుప 

రుప బడినది? మత్తుగొనినమంద గించిన,. 

ఆడి! ఎవం ముష్థుద్దికాత్. (అ, శ్రీ) సుషు 

పీ కారకమాా నక్తుణలుగజేయునవి గు 

ప సని కయములు. 

ట్రం సయిం మజ్ఞోదొన్ (ఆ) అపొాయకర 

మైన, భయ(ప్రదము-గాశున్న్య శిథిల మైయు 

న్న. 

రై ప చాయి నుపదూమ్ి (అ. ఫు) సేవితుడు 

సేవింపబడినవాడ్కు . యజమాన్నిప్రధువ 

పూజ్యాడు. 

గర్పి ఎడం మఖ్దూమవ (అస్త్ర త్రూ శీవిరురా 

లు యజమానుశొలు, 

బ్ మజ్ఞారజ్ (అ) ఉర్బ్చత్సి సానన్యు 

మూలము" అరంభమ్ము వెడలుచోటు! చ్వా 

రము); ; ప్యయమ్ము (వ్రయకము, ఉచ్చార సా 

నమ్ము ఉచ్చారణ, ఉచ్చారము; వుదుగు 

దొడ్డె, 

వయం మ్యరూత్. (ఆ) మొదటలావు 
గా నుండి క్రమముగాసన్న గిల్సినయా కె 

రనుగల, ఆదోకగానున్న _కచియాకా 

రమని 

(గి 0ది ని నో నూస్ 

ట్రోతో 

రముగల; ెక్కి.న, తరిమెనబట్లిన్న 
? లు 

మ్యగ్జోదేన్. (అ.ఫు] ఖాంజాగార 

ము, భంచారమ్ము కొటారము, ఉఊగ్రాణ 

ము; కొట్టణము; 'బాక్కంసమ్ము' నిధి, వో 

శమ్ము క్రోసాగారము ల! రావా 

ఠఊూలూ న్్ ((] పిద్యానర్వ న్వు ము. 

(ఆ) (వ్ర ల్యేకింప 

బడిన స. (స జక నె మొన; 

నిరి రిస మైన, విశేష మైన, విశ్వము, అసా 

భా రలము, స్వ౦తము, సొంతము, 

మ ట్రబ్రాయమిం ఆ కర్న [ఊ) (ప 

ల్యేకించుట, ని రిషముజేయుట, ఎగ్న 

రించుట, వీరుపరచుట. 

దనం ముగ్గత్తేగ్ (1 గీతలుగల, గీతలుగీ 
యబడిన్మ రేనులుగ ల$; నరూనూగుమోసా 

ఆగల, నూ నూగు” డ్లముగ ల, (కొత్యగ 

మెొంల-ఛిన;గ డ్డు మాూాసబుగ ఖం 

వ్య్రామాణ్ (6) వివాళానిగ్ల 

యి న, నునువుకుది రిన వివాహనిశ్చితా 

రామిన, 
గజా 

నసముం నజస్థార్ధోన్గోళ్ఞై (ఆఅ సంవాముచే 
య బడిన, సంతీప ము, తగ్గించిన ఛిన్న 

గా చేయ బడిన, "స్టప్తము. సంకచిగమా; 

చిన్న బుచ్చిన, ేలళపరచిన; లఘుగ్హాప 
ము, లఘ్వీకరణము, సంగవారూషమా, 

“వ ఈ ము్హ్థ ఫీ (అ) అబ్షూతము, “తెలియ 

నిది, ఖ్ రహస్యము, అంతర 9% ళ 

ము, గోప్యముణానున్న దె. 

్రయం ముస్ట్రోల్. (ఆ) భంగము జేయునది, క 

లత' పెట్టునది; భంగకరము, నిఠోథకమ్య 

అట: కొముగలు॥ జేయునదిో 

శ్రీకోయిం-- టం మున్ధాల్లా (౪) ,విము కము, 

విడుదలజేయ బడిన రిక ము పట్టిద్ని ల్ ళ్త 

దిగాజేయబడినది, పిడిచినది* సా 



యం 

ఏ|యమిం ముట్ (అ) శాళ్వాశము, స్ రకం 

ల స్ట్. న్ (ఆ] నిర్మలమ్యు తు 

ము, న్నిసష్తపటము, వినాహూముగాని, ఒం 

టర్కి విడి; నిజమెన, యథార్థ మైన, సన్మి 

(త్రము... 

న్యుక్ఞోలస్ (అ) శఠ ణాలయమ్ము శర 

అము. 

ల 00[మిం ముఖ-లిసాన (అ న్నేహపూర్వ 
కము గా, నిస్తపటముగా, యక్లారము గ, 

(యు ముష్టోలినీ (ఆ స్కీ] వముక్కి ని 
డుందల, విమాదచననుు 

(టం ముష్ణాల్త ౬. (౪) "కౌసుకన' స్తులుధ 

గించిన, కట్న ములంకట్టు కొనిన? పతచా 

తముగొటిన. 
లు 

ద్ బయం మాలూత్ (జ కలినీన్న మిళిత 

మెన్య మిశీతము, సమ్మిళతము, 

ల్ | యం మ ష్రాలూళ్ఞికి (0౨) సృజి౦ప బడిన) 

ఫుటింప బడిన, (నషము; భూతములు (పా 

ముల. (పజ్మ జనము; స సృష్టి (1 (పపం౦-చము 

యిం మజ్రాలరాషహ్హ నఖ త్రీ]సృజిం 
పబడినవ స్తువులు, స సృష్టి సృష్రీభూతములు, 

వ్రాయిం ము ఫమ్మర్ (అ. పు) పువియ బెట్టినది, 

ఫులినీనసి! 

చం మూమ్మస్ (అ.పు) పంచకోణ 

ము; పసరిచపాదమ్ము (అయిదుచరణముల 

పద్యము; ఒకతాళ భేదము ప౦చకము, 
ఆయిదిధళవినూ క్రిళ, 

౯౦4వ ము. చ్మున=మ్మ్యుకానున (ఆ.పు) అ 

కలివంట అతదుఃంఖమ్ము సంకటము, శం 
4 పు చిక _బాధ. 

మసభానుల్", (ఆంవ్వు. ఒకవిధమైన 
పట్ట బట్టు: నూ గుపట్టు బట్ట. 

కశడమిని షార్ (ఆ)మశ్కుగొనిన, యె 

“మయరభిన, జదలు తెలియ ని. 

వ్ర 

ఆటపహాజఆనీమ ౧ 

ంమీ! ఊం 

ము్య్య్బున్నస్' (అ.ప్యు అడపో బళ్ల 

వాడ్సు నవుంనకుడు, ఊబివాడు; ఫుంశ 

త్వ ముపోగొట్ట బడినవాడు, ఎగ్గడి, 

యూదం మ్యకాశూ బై (ఆఅ) గొంఈపినీకీన 

ఊరివేనిస ఊపి కాడకుండజేనిన, 

అవ్యయం ముష్టూవ్వహ్ఞై (అ) భయపడిన, భీతి 
న 

ల, త్యాగశీలముగల, డానశీలుడైన డాప 

"కౌరన్వ ఫానముగల, “మేలుబే సెడు 

అీశమింి ముష్ణాయ, ల (అపు ఆలోచనళ క్తి; 

ఊవాళక్తి, థఖావనాళక్కి, 

అనుమానము. 

కల్చ నాళకి 

బీర మదర్స్ (అ. శ్రీం) విశాలముజేయుట, ఫా 

డిషల చుట; 'అడ్డగీక, శేఖ, దీర్యుసంజ, 

ఆకెరసొౌజ “(ఆ అలీజ్ఞామోదనుండు (౧ ల 

ఇట్టిసం ఫైః “రెక్కల నిజడ్డగీక, కస్తెము; 
శీరిక; అ౦ళము, విషయము; అభ్యావక 

ము? సముదజలోల్బము, నము; [దముపో 

టు , నము, ద ఫునీ రు ఎక్కుట, సుధ తం 

_-- ఒజజేర్ (ఆ) . (సమద 

మంద్ర) బట! యడ ఏం మడ్దల్యహ 
ల్ ఆలీ(అ) ల్ చుం లామడ్డ్ సడే 

5 -నిగాషహా స్టా వృష్టీపసారము? దృ 

ప్రీపాటు, దృష్పీకెదురు, దృష్పీలోనున్న, 

అగ పడుచున్న; ఉచేళమ్ము అభీషము; 
(ప్రయము, 

ఎం మట్, (హాంవు సారాయి, నువ్యము: 

మదము; గర్వము. 

1 ఏం నుద్దావా (అ.పు సో(ఠతముజేయువా 
డం, స్తు) పాఠకుడు, భట్రాడా, 

నా! తం మద్దాహీ (అ. శ్ర్రీసోర్రము స్తుతి. 

ఆమా! దిని వముదాష్టైల్ (అ. ఫు ఆదాయము 

రా బడీ ప 
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టి హ్. శం మదాస్థాలత్ (అ.,్ర్రీ ) (పవేళ 

ఏ! 

స్స్ - | ఏం మదారా (ప్ర) మ 
ఇ 

థం 

యాజ్! ఏన ముదా-స్ధతిత్ (అ. క్రీ) నివార 

( 

గ 

త ముదామా (ఆ) శాశ్వత మెగ, స్ట 

శ్రే శ్ ఏం మదాయివ్ (అ.ఫు) స్తోత్రములు, 

స్తోశ్రపాత్రములు, సత్కా-ర్యములు, 
నము, (ప్రవేశము, ఆ(క్రమణము; ప 

చొరవ, బలవంతముగా ప్రవేశించుట, 

చోరబడుట, చొ చ్చిలట, ఆటంక పె 

ట్రుట (ల్ల తుమి! టం -- ేజూ (ల 

ఆకమ(ఫ్రచేళము. 

న ను దబ్నిర్ (ఆ.ఫు) మం, రాజ్య 
భర్మతబ్ల డం! ఉపాయశాలి, "నేర్చరి, 

లు 
'తంశ్రర్జుడు, ఆలోేచనపరుడు. 

పతన ముద్ద గ్ (అ్ర్రీ ;)దీర్త , గ లము,న్య 

వధి, నుధ్యశాలము, శాలము, అవ్శెళ 

నము, "కాలవ్యవధి 1 యిదిం ఆ 

ఉల్ట్యమ్ (4) యావజ్జీనము (రయం 
_ కా (ఉఊ)చిరకాలమునాటిది యఎతం 
స్ట సటాణా వ 5 (చి చీరళెలము. -దీర్సు 

కాలము ని యిబుంలా హూయి 

మరి మచాద్ (అ. ఫు) (పదటీణము, చు 

ట్టుదిరుగుచోటు, నంచారమార్న ము? (గ 

హీ దులుతరుగుమార్లమ: పరిధి శ 

వృత్తే ము; ఆధారము; స్థానము; కూ, 

శీరదము (హీ. పు జిల్లడు చెట్టు. 

(ఉ) చిరళెలము[ కింద, వాలకాల'నైన 

దారాత్ (ఆ, స్ర్రై) ఆదరము, సత్కార | ౧ టుతంయు! ఏక్ (ఊ)చిరకాలణు: 
ము మన్న నా, అఆదరసతా్కా_రము? మ | 

ర్యాదలు. చుం మద్హ్ (49.. నై వ నై) వ స్పుతె, 

సర్షనము వాటాను న న హ్. గి (॥ 0 
మదారిజ్ (అఫ అంతస్తులు 

టం! ఉని (ఫీ పు సో పొశనకుడు, బట్ట ౧డ్ర్ర, స్ట 
"సె ట్గుః నము , తో రితిమ్యుములు. 

సుం రన (అ.ఫు) పొఠళకాలలు , 

బడులు, విద్యాలయముల. ప 

అమి దశ మక్ ౮ (1) (పవే+ ట్ట బడిన, 

చేర్చ బడిన; కై పీటటో చేర్చబడిన, స క్ష 

లోచేగ్స బటేన? ఇచ్చిన. వ.
 'ీనిన 

ఉంచిన, సమర్శ్చించిన; వోొ“నిపీన, [ 

ప్పి౦ంచిన; అదాయమురా బడీ. లీ 

లం! మీరి నుడాగీ (హీ య) గారడీక్షు, గా 

'డివాడు, య. న. 

మణ్ ఎం ల్ యజ శ్ర చేశ కొట్టబడి 
"టూ య ఛ్ మః ( 

దాట... ముగల, సకష లా చొనిపిన, యు చేర్చిన. 

తము, పరిహారము, తొలగించుట. నివా 
వో మదో ఫాల (ఆ )) ఉంపుడుగ 

' నించుట, స్వసంరక్షణము, 
పప. 

త ల మదడ్ (ఆ.,క్ర్రీ) నవాయము? ఉపబ 
లము, ఉసకొరను, సహాయసంఫశ్త, 

(ఈము డాలగాగ్ (పొ) సహాయుడు, 

సహాయపడంాండు, సహాయకారి ఏఏ 
క్ర వస సహాయసడుట్న స 

హాయము7+నుండుట, సహాయక 'శ్వము, 
సహాయకారిత్వము.. 

10 ఏ4 ము( దా (బొ, శ్రీ) ముద, ముుదణ 

ము, అచ్చు; జోగివాం(డ్రచెవిపోనులు, 

100 ముచామ్ (అ) శాశ్వతము, స్లిరము, 
ఎడ తెగకుండ, శాశ్వతముగా. * 

రమైన, 

యం, చుం ముదావనుత్ (అ.్రై ఫ్ర) శ్వ 

ర 1 స్థిరత్వము, ఏడ తెగమి,, స్థిత, 
ఆనినాశిత్వము. 

| 

న. 
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క౦0ణ్రలములు, 

యి ఏ ముదిజ్రైగత్. (ఆ.ప్రు "మూత్రము 

ధా రాళము గావచ్చునట్టుజేయుకొషధము,. 
గ్ర తశ టా. (ఉఊపాధ్యాయు 

డం బై , పాశఠముజెప్పువాడు, పంతులు, 

ఉపన్యాసకుడు, వక్ష , గవక్క్ః 

గ్ర్రుచ+ ముడజ్జక్ (ఆ ఫ్ట్రవిద్యార్థి మ్యడు. 
గ్య ఎ*' మదన (అంఫ్ర) పాఠళశాల్య బడి, 

సో పొల, పలెహటము, విద్యాలయము. 

1 ఎమ! ట్రావ _ యే ఇల్సిదాయీ 
(అగపాథమికపాఠ ఠళశొల యకేటే య్పుటేతి 

యే స్టాస్యైనియ.. (అ) ఉన్నత 
_ పాగళాల అటే (దమ అ చతాయొకే 

హీతానియ (అ) (ప్రాథమిక పాఠశాల 

యాయ, యూ తశాాయె వసత్తొనియ 

(ఆఅ) మాధ్యమిక పాఠళళశాఅ ల్యూ ఏత 

గల -కుల్ జలూవ్ (అ) కళాశాల. 

ట్ర చితి ముదట్లినీ (అ, స్త్రీ) ఉపాధ్యా! 6 

యతింము, బబ్బతనము, పంతులు పని 

స్త చీశి ముక్ రక్ (ఆ (గవాణళక్కి నల, 

ల 

జానకి గలి, 

అళోచనపరుడు, మేధావి, 

యే 

ల ఏ* ము జర్ (అ ప్ర) గహణాక్సి కి "తెలి 

వ జ్ఞానము, గ, మ ఏ రం 

(ఏల ముగ్గ (గ. ఫ్ర, ఉన్దేవము, అభ్నిసా 

త రక, అభిలాష యవ (ఏ4 

ఎ ఇలైహా (స్ట ) (పతివాది. 

ఏతి ముగ్గఈః (ఆఅ ఫు) న్నాళద్సి , వ్యాజ్యము. 

వేసీ య. 'జభియోగ కు'లెచ్చిననాడు 

ఏ ముగ్యషయ (49. మై ని) వ్యా జ్యక లె 

లస యోస్యు తెచి చ్చినయాడుది. 
ఎంత ముదిమి (౪) న్విత్వమా, య 

శక్యము. 

వ్రోచశ మర్ధ్ధాన్ (అ.ఫు) సమాధిస్థళిము 

కవమునుప్తూడ్చినచోటు, పాశపెట్టేననో 

టు, పాతజ, బొంద; “ 

రీ ఏశి మద్ ఫ్ట్రోన్. (అ) పూడ్చిన, పాతి 

"పెట్టిన, పాతిఅపేటిన. 

గ్రా ముదజ్ఞద్థా క్ (అ).నూక్మవృష్టిగ అ, 

నూ మదర్శి, కుశాగ్రబుద్ధిగ లవాడు, నూ 

నలా . విమర్శవు. 

ట్రవేటశి నుక్టా నై (ఆ) సున్నితము, క 

_ శిరిపనేయ బడీన; మయరోగి, 

'టఆఎశ మదక్ (హి. క్రీ) తమల పొకులును 
నల్లమందునుకకిపి దర౦ిచిశేసినకతా[ కలు, 
(దీ వొగ్యతాగుగురు), 

10. వజదల్లల్ (ఆ) మ స. 

వా మ్మ 'కారణములంచూపిస్థానిం 
థి 

ఫ బడిన. . , 

టం ఏ4. నుద్మూంతీ (హీ. శ్రీ త్ర) చూడు 

ఆగ ఆతి (| లేత 

ఏవి ముదమ్మ్శాన్లో (అ) నర్వి, గర్యపో 
తు; అపహాంకెర ముగలనాడు. 

తటాలున 0) చెతి మదన్ మన్ (హ్రిమదనకౌ 

మావ్షీఫుప్పము, ఫలసంెంగ చెట్టు, సక 

లఫలసంపెంగ , మనోర౦జి తము 

ఏతి ముదవ్వర్ (అ) వలయితము, వృత్తౌ 

శౌరము, 'వళంటొ కొరముగల, గుండ్రని, 

గోళాకొర-మెన, తిరిగడు, మరలమరల 

కలిగికు. 
'ఇవెచే మధ్ (హి.పు) మధువు తేనె; మద్య 

'మ్కు సాలోయి్లి/:ముద ము? మత్తు. 

వశ ట్ (హ్) ) మధ్యమమా, నడిమి? 

సామాన్యమైన, . మంద మైన, తీక్కుూూవెన, 

తగన, ' “దుర్చల మేన" (జ గది తతా 

ళు (హి రమ్మన వెలకమ్ముట. 

(నై పం నుద్సోమ్ (అ) మళ్తుగొనిన, 
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పడలుమర్ చిన మతచీన, 'స్మస్థతితష్పి 

న, శరసళయమెన? “తెరినిఠప్పిన, ్రతుజెంది 

న, కలవరపడిన. 

'ఏశి మడీడ్ (ఆ) దీర్యు మెన, ఫొడిగిలీచిన, 

పోడువగు, ఏస్తార మైన విన్నీ ర్లచు. 

]చెశ మదీర్ (ఆ.ఫు) సంపాదకుడు, పత్రి 
కె ప్రచారకుడు, పష్యతికౌనిర్వాహకుడు. 

వతి మువీన (ఆ.ఫు) పట్టణము, నగరము, 

ఆతశేచియాలాోోనీ ఒకపట్టిణము. 

34 మడ్ యూన్ (అ) అధమర్లుడు, ఏ 
అప్వుగొన్న వాడు, అఫ్వుపడినవాడు. 

ఎవిచేం ముఢ్ (హీ.వు) ([పథానము, ఈఖ్య 
ము; ముఖ్యుడు,పెస్త (పముఖుడు(ప్రభువు, 

యష్రల ముజ్షా (హీ.ప్ర) పశువుభుజములు, 
నుంవరిఖెాగ ము. 

జ్యఎ! ఉం ముస్తాబ్ (అ) కరగిన్త (పవీళూ 
తము, పలప వెన, 

తోసా మూ లా. భా (అ ఫ్ర) రచి, రసమూ, 

సౌరస్యము? ఖ్ ర్ రసీకత్యము, సర 

_ సము; పరిహానము, విసోదము ;వోస్యము 

కోచి మలా శాఅక్షి (శా 

రసీకుడుు సరసుడు, నవ్వులాటకొడు, 

సం మర్హైర్టన్ (అ) సరసముగ్యా ఏనో 
దముగా! 1 వుగా, హాస్య పాయ 
ముగా, నవ్వుులాటకు, 

రకస 'మర్దాళ్ళతుః' (ఆ)-హాన్య౩ాడు, వి 
దూవకుడర్,, న. ఈసికీడు, నరస 

ముగామూటళాడువాదు ,ఫవ్య్య మాటల వ్' 

డు. 

ఆటే!ీపం మన్హైపొబ్ (ఆఫు మతములు! 

శెగలు (సవ అని తశ) 
బ్రా. మళ్ణకపవ్. (ఆవు) బలిఫీళము, బలి. 

యిచ్చువచోటు. 

యక! 

(వేలాడుచున్న; ద్వం చ్యార్ధమా,' అస్పష్ట 

ము, ' అశిమకోజాస్పదొము, అనిశ్చికము 
చంభలము, చపలన్ము 'వెనకము౦దాడు, 
నంశయాస్పదము, సంశ్రోచించెగు, 

పం ముూక్క-ర్ (అ) మవా+దర్ట్భళము, మ 

గది, ఫుల్లింగ ము, సృుఠుషబోధకేకు; సెప్పి 

నది 

స్ పం ము శ్రైహార్,. (అ) ఇశెప్పినది ఆడా 

ప్యాతమ కము, పూర్వక ము,ముర 

దుజెపి ప్పియున్న ది, 3ెబేస్పినది, య 

చినది, సూర్యో దాహృృశము, (కం సతి 

_-కర్నా (ఉ) ప్రస్తావంచుట, దహ 
రించుట, చెప్పుట, 

ఏం మళ్థాకూరీ (ఆ. వు) (మ'సేీవ 
కుడు, కొవలికొెడు, ప శ్రువు 

"కాడు, తలారీ, 

యల స్రీశ మబ్లేల్లక్. (ఆ, శ్ర) ఏ చత్వమః 
హెన్యకు? చైన్యము, ఆల్బర్వము, నెచ్య 

ము చిన్నతనము, ఆవమానము, 

యనం. నుదేమ్మత్ (ఆ. (క్రీ) దూషణమన్ము 
నింద, దూటు, తీడస్కా.రము, 

7 స్ మశ్షీమూహ్ (ఆఅ) దూనీతేము, నిం 

దితము, దూపషి0పబడినది, తర ్సస్భాలేము, 

రుచ్చఘు; దుష్షము, 

టమిటే మళ ముక్రోనిబ్ (ఆఫు అపరాధి, దో 

"ఓ, పాపి, తవ్వ చేసినవాడు, 

స్తా మాభావాబ్ (ఆపు మఠము, పరి 

భళి, నూర్శమ్ము పళతి, పంఖ్రానము, "సీ 
చారిశముూ, స్ట 
థి 

శన మళ్హైహవలీ (ఆ మకనంక్షి, కుత 

నిస్థగ అ, వైనభ ర్ట్గల, 

బ్ | జ ళ్ శ ష్ క్, న్ ఫో ముబ్లు (అ.పు గోరి౦ట మెట్టు సదా 
అస్తు స్రల. మున్దిబఛ్జీబ్ (అ) డోలాయమా 

నమ్కూ ఊగులాడుచున్న అల్లాడుబున్న, | యియ్యు!04 ముకాబహశ్ [1ఈ.;క్ర్రీ ఆశా 



ళు! ఖో 

“యముబొందుట, లాభముగడించుట, ఎ 

క్క-.వపధళకు అమ్ముట. 

యి104 మీరాత్ (ఆశ్ర అద్దము దర్చణ 

ము, 

యార్ |స్టంయట్దుటే ప్ 106 

(అ.(క్రీ అంతస్థులు, 

రగ 

లేప 

పర్యాయములు, దశలు; తడవలు, ప 

ఇవి దాయి (అ) ఇరంభచర్య: ఉపక 

మచర్య, (పారంభచర్య: (పారంభప 

ర్యాజుములు, ఆర౦భ(కమమూు.
 

లిమె! మురాజలఅత్ (అ,.క్ర్రీ మళ్లు 

ల, మటలుపాొటు, 'తీరుగుదల; (కమ్మజ 

ఫోటు, మళుట, చవకకుశతగుట।, మర 

లమరలచేయుట ౪ చ డె య్తునాన్లా! ీ  

ఎట-పోశా, కర్నా (జ్సా (క్రమ్మురుట, 

మరలుంట, వెనుక కువచ్చుట మక 
లిపచ్చుట. 

బసలం, దిగుచోటులు., దళలు, పళ్యాయ 

మరాహిన్ (అ.ప్ర, అనుగ్రహమా 
బ్ో (అ.ప్పు అను 

లు" ఉసళణెరములు, 

(ఏవ యారు? 

ఏత ముళాద్ (అ. శ్రీ ఉద్రేకము, అఖి 

వాయన, భౌవము, 'ఖౌవార్గము, తా. 

'శృర్యము; అభిలాష, కోరీకృ వరము, 

( మొక్కు. రట్టు ఏ1 4 -బశానా 

సానా (ఈ) కోరక ఈజేకుట, ఈదే 

ము"గెర బే కుట, వరమువొరకుట టు 

(మకుట -- మొంన్నా (ఊఉ (మొక్కుల 

లి ళం మురాఢధూ+శేదిన్ (టి య్ 

ల్ (ఆఅ.పు అరతస్థులు, 

'మరాళతిబ్ _ఆత్ 

నరుగతులు, 

నన పాయము. 

అవీఎ! శో దా (అ ఏీశార్హము, ష 

క్యాయపదమా, 

ఏ|(4 మురాడీ (అ ఇప్టైనుసారము, 

అభ్మపీతము, అనుకూలము, భానితమా, 

'అభి పాయముగల, భావముగల; 'జ్ఞాస 

పాూరికము, ' కొణము, ,అలంకారికను. 

(శ్రీ చిల్లర, అణాలుపెసాలు. 

ట|0* ముశానిల్ (అ. శ్రీ) పిక్క-అంకం 

దురోమ ములు మక్కి-లి గాగ అ స్రీ, ఇక్రం 

డవమగనివివావామాడుట ౨ షత్రవ్యవహో 

రముచేయుచున్న యాడుది, 

యుమేీ! ఆ మూకొనలార్ (ఆఫు పరము 

అం లేఖలం, ప్మతవ్యవహారములు, ఉత్తర 

ప(్శతీములు. 

యేల! 04* ముళాసలల్ (అ.క్
ర్రీ) ప(శ్రవ్య 

వహారము, ఉత ర్య్రత్యు త్తరములు. 
జాతి అనతి 

ల 4 ముర సల (ఆ.పు ష్మతము, లేఖ, 

ఆభారములు 
లా! నో . శ 

వాడుక లు నడవడుఆఅం , నడతలు, విధులు, 

నియమములు, చట్టములు, ఒడంజడీకలు, 

ద కలం నడవడిక లు, 

టు (2! మురాఆశ్. (ఆ: క్రీ లత్య
ుమం 

_ అశా,గహము;, అనుగ హదృష్టి, కటాత్మ
 

ములు అడరము? సొళలనము, పోషణము. 

లీ 04 ముళార్థ ఆ (ఆ.
ప్పు పునర్వి ణారణ 

శోడట్న వునక్టోచారణకు పెట్టుట, 

నుఠరాసీహ్ (అ.ఫ్సు 

లత! ఫో ముఠార్జోబ (౪౫) వరన 

మ్సు థ్యానము, నిస, తబేకనీష్టః యోగ 

3. ంా పసేటానా (ఉ సమాధి 

న్స అథ ళా 
న 

లోను రడుట భగ వధ్యానమా
లో నులడుట 

టోగో ముళాయీా (హీ.ఫు) కూరగాయల 
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మృుుభాడు, కర గాయలతోటవాడు, 

కో! 14 మురాయీ (అ) మొనగాడు, వ 

ట్రియాడం బరముచూప్పు వాడు, | 

గ్ా ము బ్బా (ఆవ్ఫు చక్కె-ర సాకము 

8 మాగిన పరిగ్గు మొ||, ఊర గాయలు, 

ఉప్పులో ఊర శేసీ నకొయ, మౌ ఛాయ 

యటాతి ముర బృత్ (అ, త్రి పౌాలనము, 

పరి షపాలము, అధికెరము, వోషణము,. 

మఘ్రురబ్నడ2- (అ.పు) చతురమ్ము సమ 

“కకురడ్రము సమచతుగ్భు జము, వతు 

ఫణ వ నాలుగుభుజములును కోణ 

మొలను సనుము గాగలయాళశార కం 

(లా బెళ్నా (ఉ) పద్మాసనము 

మనా. చకిలముకిల ము గాగూ 

ర్చుండుట 

శే ముర బ్బా (అ. పు చూడు స్థం 

చ్ప్రాశ మమ్చూూన్ (పం బన ము, క టి వేసిన 

ది కట్ల బడినది చర్నినది తగిలించినని, 
సమకూర్చినబి, “సంబద్లము,. అశ్యోన్యాను 

సహొలమ్రూ. ॥ 

(ర్చి మురాజ్ల శై (అ) సుశిక్షీతుడు, న్ 

స్టికుడు,. క, కర్మిస్టి 
గంద్రియని[౫ హముగలవాడు. 

ఉటే* మురతబ్ (నో ) కూర్చిన అమర్చిన, 

క తరువాయిగా "నేర్చరచిన, 

(క్రమానుసారము, ఎర్స్చరచిన న్మకమము 

గాను౦చచీన, సమహర్చిన, తరగతులు?ా 

'"సీర్చర చిన, సంకలితము చేసిన, 
రం 'మర్త నాన్ (ఆఫు) సింగాజికం 

డ జూడ్వ? 
కె, ల్లు . 

య్యా నుర బి (అ.ఫు) మ. పదవి, 

పద్దమ్ము వ మెట్టు; ఇధికారమ? కడవ 
కేస మ. పన్యాయము, యాట 

వగ వో 
కమాల్ మ రబ (అ)పరమాపవధి.పరా,కా 
స్టము, జ్ -పుము; పర మోత్స మము, 

య్సెం ముర్య న్ (00, ష్స్ర మళామ్ముదీయమత 

మును భ్యబించిన నన ద్దు, మఠ త్యాగి, కుల 

సుడు 

టిం న 

ముర ] ఫ్ స చు భం స్స (8%) లద దములుపట్టువా 

డు, న. 

| శ్రిత ముగ జా (40) ఏయకొన బడి న న 

మ్మాఠ్యషి చెన, (పి యగన మస, 

న న్ ముక స్ న ఎనెనన్మి ఉన్నత 
ము, 4 ణన్నే ము 

వు ముగ కి మ. య. ఎక్కింననాడగు, ఆ 

న టి.: వాడు; అఫూాగిణచిను వాడ్యు 

అనరించినవాదు, కర గీ 

కౌాగక్రకు, "స్సగ నుజే నీను "ళు య 

(గ అనలానానతాల సలీన్లా (గ) ెసినంంచగుట, 

"సేరముచే.'యుట 9ప ట్ 

వేసిననాను, 

ఈక 'బెటేని, 

అత్రి “ముస పస్
 (౧9) గ్ “వ బెటుం [. 

ముర్మియ (69 పు ఫో క గ్గ్గ్ "న్యే రకా 

సస్ట్రము 3 మృృగునిగుణవర్షైనము; క్ర రుకా న్స 

(సభా సి షెనర నన, 
ఖే గం 

లు సం మరొబానా (19, ఫఘ్ర పవనము, (స 

వాళము? చి చిన్న ముగ గోవు, 

థం నుర్౫' నా (ఫీ*) మృళిన్లొ మ 

వన. ముక్కింటికి ; న్న సడుట, మిక్కిలి 

* పేనిందుట, మిక్కీ లిమ*షంచుట; ఆ 

నర నాంలట్ 

గ్రా మర్ జ౬ (9,ఫు) మలనిపోవువో 

టు, నకు, ఉనికీస&3: , అలయ 

ము? నివాసము, శర ణంలయము?. !%భోయ 

: సనము, న... 

ద్రం మర్ జూద (౪) "విను$ కుటప్పన; 



యాతి ఏ7 

మతఠల్చిన, మరలివచ్చిన, వెనుకకు తెచ్చిన. 

యే 
నుట, వీడ్రొనుట, పోవుట, 

యస్యాతి మర్దూఅఆ (అ) 'తేబడినవాడు; వము వేని మ్చ్ (పా, పు మగచాడు, ఫురుము 

రల్చబడినవాడు, కష వచ్చి 

నవారు 

“6(ట్రాల హా (హీ) హాల; 

కృశేంచుట, ' శుష్కిాాంచుట, చిన్న బోవు 
టు శోవీలుట, మూరిిలు టు, 

థ్హా (హ్, వ్ర) మిరపకెయలు, 

ము పం... తీక్ష మైన, చురు 
వైన గాటుగల, కారముగల (1 

థో "కౌలీమిర్బ్ (హ్ మిరియాలు, 

థో 1. లాల్ మిర్ (హ్రీ మిరప శె 

యలు. (లీ ల్లా మలా 

(హీ) అగహను, 
డం, మిక్కి. లితస్పు గాదోచుట, 

యిష్ట 4. ముర్చంగ్' (హి. స్త్రీ) నోటిసా 
రి౦గ్గి, ఒకచిన్న నాాధ్య ము. 

ంు మర్ హ బా (ఆ స్వాగతము, ను 

స్వాగతకు; మేలు, భళీ బాగుచాగు. 

లేమృశి మర్ హల (అ.పు) ఒక్కపయాణము, 

ఒక అంతస్తు, ఒక మెట్టు, ఒక ఘట్టము, 

ఒకచాటి పయాణమా; ఘట్టము, 

దిగు చోటు, స్మతఘు; కోటపై పీరంగపె 

ట్రికెల్బువోటు, పరంగిదిబ్న; గడ బు 

రుస్తా, 

యంద్యూతి మర్ హమక్- (అ. శ్రీ 

హుము, కరుణ, దయ, కటాత్షృము, (ప 

సాదము, బహుమానము, 

ఏమశి మర్ పూూహమ్ (ఆ) స్యర్శస్తుడు, 

స్టోర్షవాసి, పరలోకనాస్కి మృతుడు, 
చచ్చినవాడు, 

సన, 

న్ 

న (్రయ్యశ మురజ్ఞిస్థిన్ (అ) నెలవుపొందిన 

"దిలవు్య సుచ్చుకొనిన, వీర్ నిన 

(0, -- హనా (6) శలవుష్తచ్చుకా 

౧ అనుగ 

డు, వ్కుడు; భర్త, మగడు. 

టీల మురొదార్ (పా చచ్చీన, మృత 

మొ.) శవము, మృతకళేబరము, అపవిత్ర 
ము దూషికము, పనికిశా నిది. 

యు! ముర్దార్'స సంగ్ (ఫ్తాఫు) 

'వెండిలోనిమురీకీ, 'వెండిమషు?; ముదారు 

సీంగము అనుమం౦గు. ష్ 

యు! చేశ మర్ దానగీ (పా. స్త్రీ) పౌరుష 

ము, శౌర్యము, నుగటిమి, మగతనము, 
కో కా లే! ఏతి మర్తాన (వా) ఫుతుషయో 

గ్య్ధమెన;, మగవానికితేగిన, పొౌరుషయు 

కము, వీరయోగ్యము, మగటిమికితగిన, 

జాను లపల లా భన్ (పా పురు 

షవేషము, నుగవేష ము. 

వ్రాత మురద్దజ్ (ఆ) సు. 

మరల్పబడీన, ళీరిగిన, మారిన కలవర 

. (ఫాంతిపడిన, వెనకము౦ డాడు, 

పలచిత్ ముగల, నష్ట మెన, (భష్టమైన. 

త మర్ష క్ (పా, ఫ్ర్ర'  కొంచపాటివా 

డ్సు అల్బుడు, నిచుగు, 

టా మగ్గుమ్ (పా. పు ఫురుఖుడు, మును 

ష్యుడు; కంటిపాప, నల్లగుడ్డు తి 

త్! ._ అపార్ (పా (పజాహీఠిసీకు 

డ్య జనులనుపీడించువాడు, నర పీడకుడు, 

వూ చా పార్ (పా) మౌన 

ల్ 1 మానిసీలండి నరభత్ష్నకుడు 

యప 'ప్పం్యామమారీ (పా జ 

నస౦0ఖ్య, (పజాగణనము, జనులనులి 

క్కి౦చుట. 

ళ్ అప్పతి మర్దుమక్ (పా,పు) కనుపాప, 

కంపేపాపా చిన్న మనుష్యుడు. 

యో మళ్దమో (పౌ, శ్ర) మగగోనమ 



మగటిమి, -పవవత్వమ పొడుషము, 
యుంం* మిర్చ౦గ్- (హి, క్రి మృదంగ 

ము, మ్దెల. 

యం = యీ పో మిగ్గ ంగీ-నిర్హ 0గి 

యా. (హి.ప్ప్రు మారంగకుడు... మట్లైలనా 
. యిుర్తచువాడు. 

ప్త. మర్షనియా (హీ ఫు) నలుగుబెట్టు 
వాడు, నలు ష్టాయువాదు. 

తోష “మాుర్షని (పాటీ త) యేశకళ, పా 

పడినట్లుందుట; మరణము; . దుఃఖము, 

డు, మనిషీవాడు. 

త్వవ్యశి నుర్గూద్, (అ) మరలగొట్ట బడీ న 

-సప్పివేయబడిన, నిషీద మెన, బహిగ్ట స 

ఛరేము, తీరస్కల్భతేము/ అపవ్విత్తుడు, పని 

కి మవూలినవాడు , (కస్టుడు. 

క స్త (పా) మృతుడు చచ్చిన: 

ఎయేకము, ళవము, దుఃఖుతము భగ్న్మమ్సు, 

_ ల్రీఏి.ంన్విశ ౯ దిల్, (స్పా, చిదళ్సా 
పుడు, 

+ య్పుశ, మిర్దహా (సా.పు) ఊరిపెద్డ శ, 
తీలమానిని, వి చారణకేయువాడు, కొ 

.. సశకాడు, నొలునుపట్టువాడు, _శాల్తిబం 

టు, 
మర్పీ " శా శ్ర 'మగతనము, పౌ 

“ మర్ పై (పొ: శే పళ్టూమి; జ్ ప ల 
ల. న్. 'పాలిమేర- నీమ్మ సల్ల; 

. ౪ యండలము,. ౧(పొంతము,.. బేళము స 
జున్ [హా య 
కాకి కాట.) వో న్ా ఖ్ 

కిష్యర్' (పా స. 

4 మఠ్ పా (పపు తభువు దొర; 

' శాజవామారుడు?;  చెంయయంలులగొరవనా 

ముము, సారనీకలగార పనా నుమ; స్ట్శి 

', మలస్వ ఫొవముగాల, శుషసుకుమూ ర -నెన, 

పనికిమాలిన, ట్రం (వంట |) _ఫోహా, 

యా (పు న స 

₹ శో 1304ల మిబాజ్. (పొ కో 

మలస్వ భౌవముగల, నిలుగు బోతు. 

తో మర్ బోయి (పొ. ప్ర) గొప్ప 

తనము, (పభున్వము, (౪ధికారము; ఆహం 

"కొరము, గర్వము, "పెద్దటీశిము, ఫ్రా 
టచొక్తాయి. 

యో 'మిర్టియా (సా. శ్రీ శ్రీ: పొడుగు 

చేశులపొట్లిచో కాయ, బొంతనొక్కా 
య, బం౦శటాస్వుు, 

యయాతి ముర్చల్ (అ.ఖభ్ర) పంపబటిననాడు, 

దూఠ, రాయభార, సమాచార ము లిచ్చు 

వాడు, 'లేక గోనిపోవునాడు, బేపదూక, 

ముళాచార్యుడు, (జీ షీతుడు, 

యయ్యాలి 'ముర్చీల్ (1 ఫు స౦) డు 

"షళుడు. 

లేట్యోతి ముర్చుల (19. ఫ్లు (నేసీతము; ప౦ప 

బడీనది?ప త్రము, ల, ఉర్త రము, అంటి 

గ్రగు, పోరదన్సు, దంగ 

“శ్రా్యాతి ముళ్ళూసు (69) ముగితే ము, చీ 

హ్ల్నీతము, గుర్పి ౦ప బడినగి; విసి౦ంపబడిన 

నియమింప బడీన, శాసన ము? విధ్యు 

కము, అనుప్పీలము,' ఆభఖారమెనగి, ఖం 

డుకైనది; జీతే ము, శిలలీతిము ఓన వేతన 

. ము, మూసీకవేశనము, 

నతి మవ ను ట్ (అ. ప్ఫు మౌగ్షద 

రృకుడు, పు... ముఠా చార్యుడు, 

గురువు, పెళ? సమస్తుకు, జిత్తులమారి, 

యతి మర్ష దీ (ఆ, క్ర నూర్ష్గద ర్భిల్వే 

ము బోధకత్వము, ఉ పబేళము. 



ఆశ 
శ్ర ముర నృజె_(ఆఅ.ఫ్రు రళ్నఖచితము,ర 

' త్నములుచెక్కి_నది, మణులుదాపీనది్కి ళ₹ 
_“"చ్రాలంకృతేము అలంకృత ళ్ళి 

రా కార్ ' (పా) మణికారుడు, 
లం"కెరికుడ్కు 

నుర్- వే 
టూ 
ల 

త్ (అ) మారకవ్యాధి," చరపెకురోగ 
మ్హు పనన. "మువాలిక్ 

-(ఆ) హ్ చంగెడుకోగమ, 

వన, అభీగము | ఇగ్గే మేని, "సమ ప 
ఆమోదికము, క జాంర 

యూ వాన్టిజి (6 లా సం 

కుంఆనో 1 నునచుప్పట్టుట్, ష్టన 

(ఉ) స్వేచ్చగా, శనంకేటిళోను, ఇష్ట 

....ముతో, 

వ్ మర్తూజ్ (ఆ) అర్జున, తడిసి 

న , వమ్ము. ఇెమ్మగల, 

డ్రై యుర్ న్ గ్ (పౌంపు) పుంజ, పన్నీ కో 
ట్ లే. వ. 

బ్ (సొ నిటిపపీ ,(పింంలా అవీ 
య్ రం 

స (న్యా న్ా 1 ఏమి. సస. 

ఠ సూర్ (సౌ చకోరపక్షీ 

గస 1... అమాన్ (పా) తథాస్తుదేవత 
(డ్రంలా బాకా (పా కో డిపం చె 

కాం మే (పా 
ప. శ ఆప ఈ 

యి ను బవూ.__నహార్ ల్ క్రవారపా 

ముకోడీ పీకిలిపిట్ట, 

షు | వ్యాధి, షు ము, 

న్ా 

శం 

పక! ఆ" 

ఉషర్భుధుడు, ఏతాని మర్ బాద్ (లి 

౩ చతల 
ల! 

(ఏఏ ద్రం-- ఏ 'బాద్నుమా (పా 
- పాయిజీళాకము, పోయుదిళో దర్శక 
ము? 'పాయుదర్శ్గకయం శ్రము. 

త యి మర్గ్ జౌర్ '(పాంఫు పచ్చిక 

"నేల, తోట, అఆరావుకు. 
ఉట్విడ్సీని, మర్ల్మ్మాబ్. (అ) అభిలషితము, 

ఇష్ట మైనది, కోరినది,- (ప్రియమైనది మనో 
. 'జిరము, ఆంద మెన, సు౦ద్రర్రమైనం. 

వ వరల (పా. 
ట్లో రములుతిరిగిన వెం(డ్రుకల్యో మురగ, 

రులు, నొక్కులుగలవిలువరి ఫు," “కఠఆనో 

రలగరాన్కు మధుర స్వనము, “"ఇంపైనళూ 

త; మెలికలుగల,' వంకర లంగలకా-గుం డడ 

| క్ 

కృ. రన భక ల్! 
యద. అందెము. గ్లాకీ బహస్ (జొ 

“ల విత్తి ౦దావెట్లుముం డా అనువాదము, 

స. సై 

ల్ ఛా (సె సు- మురజమా, (వౌ టల 
న్ా మిర్ ఫారో (అపు) పు ఘా 

ర్పరము; లాభము, ఆ దొయిము; ఆస్ని; 

ల నుఖిసోధనము, ాభదాయక 

లని త నభ చ సిసిగల, ౪ సుఖముగా 

. నున్న, జీష్యమన రసి సకం 

హుల్ హాల్" (అ ' సుఖజీవనమాగ లీ; న 

నుంతులుగనున్న , “నంపన్నులంగోనున్న ౩ 

' యరిచిస్థి లోనున్న. 

(త్వం వ మర్ చైబ్ ఆపు పు శక్షత్రళాల? 

“కావలిమ౦-ద, వ 
తి గ్. శదని' 

లు 



యో 
[సరచోటు, సమాస్శ.గోరి, 

ల ముర జటా. (అ) పీలికలబొంళ, 

కుట్టబొ౦ళ, క౦0థ; పటము. చిి3ము? చి 

(శ్రీసంపుటము, బొమ్మలపు స్త 'నకము; అది 

త సంపుటము (గ్రంథ 

ఇ త 

ష్ట్ర జి మరొస్ణ చమ (అ లిఖిక 

ము, (వానినది యి మము! ఖృకం ల 

ఉల్ హోషియ (అ) సార్భ్వలిఖితము, 

(పక్కూనవానీనది. 

|. ముర్కొా.నా (హి విరుదుట, నుం 

చుట, మెలి బెట్టుట, నులు ముటు. 

యాలని మురకగ్ఞాన్షా (అపు) మి(శితేము, 
మిళితఘు, క లిపియున్నది, మి1శము, మీ 

(శనుస్స్కు న. మి[క్రవస్తువు. 

ఆటం మర్ కబ్ (అపు పు వాసహానమ్ము మో 

వ. ఎక్కుంనది; పడవ పల్ల 
ము, ఒంయహి మొ! 

॥ ఏ మగ్ గద్ధ (ఆది శేం ధరకు నాగి, 

నడిమిచోటు? నిలచుచోటు కూ డ్తల్రి; 

అమరములతలకట్టుగీత (ఆ న “మె! 

నానికి, పెనను౦డుగీతి.) 

టం మురశ్నా (హి) మెలిబక్షట, నులు 
ముడుబడుట, విరుగుట, తునుగుట; నిగ్గు 

2 పడుట, 

1 ట్రం. మర్ ఖ౦-డా (హ్. ప్త: నోడు గో 

డబొడ్డు, న సశీటు వన! వానిపీల్ల 

నోడ్లల 

త్రో ముర్మీ_ (హీ..శ్రీ 3) చెవీపోగ. 

యం మిర్డ్ (హి. ఫ్లు మృగము, లేడి; ఫ్ న్చు 

॥శిరనమత్రేమ, మృగ శిరకా ర్తి (ప్రవేళ 
ము (లీ. '్నిా లగ్న (హొ మ్భు 

న్ శిరా సవేళమగుట; వానకళెలమార౦భ 

మగుటం 

శ0 . 
యం పర్ (పా క్రీ). నురణమ్ము. ఇావ 

ము వోజూడ్ -నాగ హనీ (పొ ఆశస్మికమ 
ఫొ శ 

రణము, (కొలమురణన్ను టఠాత్తుగాచ 

చచ్చుట? ంట్రారి య్స్ం అొయాయడులాను య మూన్ 

(సా) ఉల్ పొహెట ము,ఎలు క పొహాణము, 

కసక్ యంపి ప్బచః (ప్యాస 

హాజవమరణము, స్యా )”విక మరణము క 

లమరణ ము, 

ట్రం. షై. ట్ (హ్, రర). 'ర్మశానము, 

"కెౌడు, 

లం పళ్మీ (విం స్త్రీ మార్చు కాకా 
మ్మ, సొన్ము. 

లగి మరీ న (హీ. స్రీ ముగళి, కిల్లనగో 
న రడీ త ల సాక్ (4 ఫల “సుమొ 

రళీధనకు, క్నెస్టుడు, 
ప్. ష్ (ఫి*స్ప ఫ్ర మర్మము, రస సస్య 

; అఆ మము, స “నము, (ముగ స్సు గ 

లక రాయ, గులక ళు. 

యరని మరమ్మత్ (౪, ఆ) నవరణ, చ 

కసా చేయుట, సవరించుట్క దిగ్లుట్క సవ 
రణ, డి" సదౌట్యు నవరింపు+ నపరణము, 

ష్? యిచ్చిన లా కలకి (అ సవర 
ళా రమ్ము నపరణయోగ్యము, చక్కాే 
యజీకినినది. న 

మర్శర్ (యు. ఫ్ర శాస రాయి, 

గ ముగ్మురా (ఫ్ నేఫ్రడుబియ్య 

ము, బొంగుకీలాలు, బొరయగులు, 

౨ ముర్ముతానా (హీ బొరుగుబొ 

[ర సట. 

రో నురస్ (హీ.ఫు) మనణుము, వచ్చు 

= “టి, నాశము 

(ఇం మరా (హొ) మరణించుట, చచ్చు 

ట్, (న శ! లో బిన అఘెమర్శా 

శ్ 



ష్రుభాష్క అలెభాష; దోపిడి, డాడి, సొ 

కోసము. 

మర్ హమ్ (పా. శ్రీ) లేపనము, పూ 

తమ౦ద్యు నుందు, భా వా. 

. (క్ర చికిళ్సచేయుట, 

4 మర్ హూన్ (అ) తాకట్టు పెట్టి 

న కుగున బెట్టిన య ఒంటె 

వం మిన్నశ్ ( (ఆ) కృతజ్డ వసు, ఇ ట్ 

పక్తార బరా. 

హీ, బలవ౦ంతముగాచచ్చుట, అకెలమవు 

రణమునొ౦ గటి, 

దల్టు 1 ఏ3 మర్ వారీద్ (సా,ఫు) మూక 

కము, నుత్యేము, అయ స్ ట్టు 130 

ఎ నాసువైతే (ప్యాౌ 'బెజ్జము వేయనిము 

"తము, న 

ఖై... మురవ్వత్ (అ. నీ టై పారుషము, 

సము; మర్యాద , ఆదళశము, చాషీ 

ణము మొగ'మాటము, ఆను[గ్రహము, 

కటాక్షము పత్నీ పాతఠము, ఉప'కౌరము, 
ఉదార ఫౌావరు, మ. 

బా య రవ్వజ్ _జ (ఆ) ఆచరణ 

లోనున్న, వాడుకలోనున్న, "చెల్లుబడి 

' లోనున్న, చెల్వచున్న; సాంపదాయసి 

వము, వ్యాప్తి ప లోనున్న , జరుగుచున్న, 

ఎ ేమరూర్ (అ) జరిగిపోవుట, గతిం 

చుట, దాటుట, నడచుట, న 

= మరోర్_డ్ “మెలి 

చాట్లో న 
“మెలిక ' మెలి బెట్టుట, మెలిక బడుట, 

నులి'బెట్టుట, వడిబెట్టుట, ఇ నడి, పెన, 

శా నూ. గో నీకు 

సతి. మ హ్ ప్ప కడుపఫులోనులి 

కాట, నులినొప్పి, కడుపులో మెలిబె 
న మా స. 

మరోడీ (హీ. క్రీ పీండినలిచిన 
ఈ రి (హ్ త్ర), 

శావిక, నలుగు బెట్టి ప + మట్టి 

, తొాలిక,. ల 

గో మిజ్దీ జ్ఞా (అపు) మంగ ళగహమ్ము 

అంగారకుడు, 

యో మరీ (హీ, స్రీ) మార్కి రోగవిశేషము. 

(భూ మనలెఠా. (హి.పు) ? చుట్టినది, తలగు 

డ్జః సాగ శిరో వేస్తము. 

ల్ల మురీ ద్ (ఆ. “ఫు $ సంకల్పముగఅ వాడు 

ఇచృగలవాడు, ముముక్షువు, జిజ్హా సుఖే; 
శిష్యుడు; భక్తుడు. 

ద్ర మరీడ్ (ఆ) అవిధేయుడు, మొజకు, 

న లెగినవాను, న 

అవినితుడ్యు దుఠా వ ల 

యా మురీదీ (అ.'న్తీ త్ర) శివ్వక్వము. 

లా మరీ (అ.ఫు “ఫు రోగ్ని, వ్యాధి 

య: 

(్ ల్ (హి తోవస్ ప ముచ్తానున్న 

గా బక్కాని, కృళించుచున్న, 

బక్యచిక్కి న. 

$్ట్ర్రత ములేలా, మళశేలా (పా. ఫ్ర) మలి, 

నుయూరము, షన 

ణి మర్యమ్ (ఆశ్ర శ్రి "మేరికన్య, మేరీజే 

వి (ఏసు క్రీస్తుగారిలేల్లిగారు ) 

యల ముడక్ (హిం) మెలి మెలిక; 

న౦క్క ఛభ౦0గము, వికుుగుటు కిటుకు; యు 

క, ఊపాయము, తంత్రము, కుయుక్సి, 
(స మున్నా స. మర్తలుట, | తిరుగుట, 

(్స్రం మరోజ్చా శ! మెలిక పెట్టుట్క ప 

[2 ' డిబెట్టుట్, 'నులిపె 

టం. ముర్ హః (ఫా, న .- ఛల్లిదర్యదులులేని 

వాడు, ద్రష్క-మాలినవాడు, పోకిరి, 

టి సని మర్ సాటి (హీ. శ్ర) స్తు 



4 శీలి 

'(కన్మురుటు, పెను కోకుతిరుగుట,  'మెలికొప 
డుట, మెలికికుగుట, వంగుట 'తిరిగిపోవు | 
ట్ వడిబడుట, ముడుత బడుట, మడతప 
డుట 

టం మశ్నా (హ్ి తోలంపాగుగుట,తో 

లుక ప్వుఇా బేసికుట్టుట, పొదువుట, పొదు 
గుట, కప్పుగా వేయుట, 

ఆదీస నుఢీ (హి. క్రీ గుడిస్కెమ౦దిరమ్మ 
కుటీరము; 

(04 మప్తా (పా.పు) రుచి, స్వాద్యురనము, 
సారన్యము, అన౦దము భోగము్సుు అ 
నుభసమా, సుఖము, వినోదము, వేడుక, 
116 బద్మచా (పౌ ఉచిహీనమ్యు 
ఆరోచకము, (క | 34--- లూట్నా 
(కా భోగముచూరగొనుట, అనుభవము 
చూరగొనుట 11, గూ డార్ (పా 
రుచిరమ్ము రుచ్యము, సార స్య ముగలఅది, 
అఈుచికరము. 

శో మిచాబ్ (అ.ప్రున్వ భావము (పళ్ళ 
తి, గణము, సైఃము, గర్వము, అవాం 
"ొరము, అగ హమణా,, తా 

దాం (పొ న్వ ఫావజ్డా డు, మానవన్వ 
భావమా కెలీంగనవాడు (1 ఫ్ ₹ 

మచ్చుట, లీ జాం సోనా (ప భో (1 కృతిన్లితికని"పెట్టుట, సమయముజూచుట, 
(త్రుక్కతి అనుకూలము గానున్న ధని తెలియు ' 

టు ఉద్య జైల లా ఫూన్నా (వ 
కళలమడునగ్నట, 'కేమమువివారించుట్ల, 

రోగంనీతివి బారించుట శే - గ్య ల | | వ ర 

కు గ్రరు! త జై్టం లా దారీ క 
ర్వా (ఉృ 'న్వభావస్తితిననునరించొవరి 61 
చుట్ట అనునరించుట, చుఖస్తో ప్రముక, 

త. 
బిగడ్నా (%ఉ) (పకృ్ళతివెడుట, ఆహా. ం 

సో! 34 
యుచుండుట లక్షీ ల ౧14... ఎవరీవై న ట్. (అ) దేవర పకృతి (కుశలమా), ేపరవా 
ర్మి పకృతి (ఆరోగ్యవా) ర శ్ర*- 
కత్నా(ఉ) గ ర్యముజూఫుడ, పెద్దరిక 
ముజాఫుట, అధికొరముజూఫపుట, అ 
హపడుట, (1, ₹ సా మేం 
అనో (ఉట అనుకూఅస్వ భావముజూ పుట 
గర్భముజూఫ్రుట, "పెద్దటీకమజూ పుట, 

శో యను ఫన్ --(పా) సంతో వషస్వ ఫావిముగలవాడు, వేడుకస్వ ఫౌవ 
ముగలవాడు, ఒత్త ల్యేజను పాజ్ 
(పా తీళ్ట స్వష్టోవమగలవాడు, ల సా! 34 లేస్టైమిపాజ్ (ప్రా తీళ్షున్వ 
కైావము, పరుషవస్వ ఫౌనము, దుడుకుదన 
న. శ్రా పు దద్మిపాజ్ (పొదు 
ప్రన్వ ఫభావముగలవాడు జోపిస్పి యు! 
₹%ో "నేక్మిజౌజ్ (పా) సత్స్వ ఫౌవ 
ముగా్లలవాడు, సాధున్వ్నభాన ముగల్లవాడు, 

యో మిహోజీ (అ) స్వాభావీకము 
“నెజమ్ము నహాజము; గర్వపోతు, 

౯లో ముసాప్ (ఆపు) పరిహానమ్ము హో 
స్యము, వినోదము, వేడుక, నరనము, 

ముపాహిన్) (ఆఫు అట౦శపర 
మనది ఇబ్బందిపెట్టునది, నిరోధకమ్లు, 
నిరోధము, అడ్డు; అటం౦ంకము, 

దో మచ్య్య్థు (ఆ ఫ్ర సరివోసము, ఎక్న 
శ్కౌాము, ఎగతాళి, హాస్యము, విశోద' 
ము "బీడుక, 

04 మార్ (ఆఅ.ఫు యాత్ర స్థానక్షు, న 
మాధి, గోరీ, 

శ మా ముపారె2. (అ,ఫ్ఫు కొఘఫదనము 

జేయువాడు కొప, కృవీవలుడు, శీ. 
ద్యగాడు, 

ఎసి ఏ *_మజౌమిార్ (అ.పు ఇాద్య్వుకులు, 



య్యే | ౫ 
పొటల., భజన, (ప్రార్థన, 

యే 104 మజౌవలక్ (అ, శ్రీ చికత, | 
కోరిక, యత్నము, పరిశ్రమ్మ పట్టుదల, 
నిష్ట చవొరన, (పచేశము, అభ్యాసము! 

న టో మళ్హైబల్ -ల (అ ఫు ముల 

కూపనజ, చెత్త గుంట, "ెంటపపోగు. 

రవ మజైబూర్ (అ) లిఖితము, పైన 

కన, వ. 

ఉతమ శి ముబ్బ్థారర్థ బ్జ్(అ) అల౦కృతము, 

పెపూతగలది, ర గన యబద 
న్యు ప ల అబదము. 

ఖి 

సత్యములు, కక తం 
కల్ల వెలిమాటలు, పనికిమాలినమాటల్సు 

ఏతి ముజ్ఞాద్ (పా, ఆ) బహుమానమూ 
వేతనము, (ఫతిఫలము, కూలి, నష్టపరివో 
రము, 

టి!) మన్టైదూర్ (పా,ఫ్యు వెరనికడు 
తనమువాడు, వేశనదారుడ్తు కూలివా 

దు పనివాడు, ఊడిగముజేయు వాడు. 
ళి కాత స, 

ము, ఖ్, కూలిపని, మనిం 

య. పఫంటభూమి, ప 
యి మక్ఞైరఅ (అ.ఫు) క్షేత్రము, పొల 

ముం ప్లై, ప ల్రెటూరు. 

(ఆ. ఫు “టో తి నభూమి, నర 1వ 
మి సాగుబడీనేల, పఠ9టభూమి, వెరు 

జు వైదగలభూమి 

రగ వాద్యమ్యు. 
రాం ముామిన్ (అ) ఫుఠరాతనము, చిగ 

లఅఫు, పుకాణము; (వ్యాధి 

శ్రీ వేణువు, పీ పీల్ల | 

శె సత, 
న ల 

(క్రేమ్యు గీతము. 
వలి మిశ్హైవట్ (అ.ఫు) (వళయాణికునిబ తె 

పునంచి, బుత్సి సంచి, నన 

్రీ ర్ త క 

రతి మచే స! రుచి స్వాదు స్వార 

న్యము. 

ఏల్లు మఠ్ (ఆ) అధిక్యము, వృద్ధి ఆధి 

కము, ఎక్కువ, 

“నిబ్బరముగలవొడ్డు; గన కు 

డు సన్ క యుడు, గట్టి , దృఢము. 

పో ముబేయ్యన్ (అ) అలంకరింపబడిన, 

అలం౦కృళము,. ప ముండి 

రము. 

రత4 ముళ్లద (పా,ఫు) శుళ్ళవార్వ సంతో 

షవార్న ॥ 

అయం, వి మిచ్లాగాశ (పా.స్ర్ర్రీ.. కనుగెప్ప, 
కనురెప పా ఖ్ 

శించుట్క శాకట. 

మిస్ (ప్, వ్రు శెపమ్మ్క మిష టక్ట్ల, 
కృష6మము, 

గ్రాలి మిన్ (ఇం. క్రీ కన్య అవివాహిత 
(ఓం మసా (ఆ. స్రీ సాయరిశొలము, సం 

ధ్యాక" అను, 

(రి నం (హీ.ఫు, పులిపిరి, పులిపికి్కె 

టి మ్య (హ్ కదాన్నము, చిలరభా 
న్యనుః. భీదవారితిండి. 



ఎస్సి (తి 

ఏను [రి మసాజిద్ (అ) చూడు, (. వ 
ఏమటుని) 

(ఓం మస్సాహ్ (అ. ఫు భూమికొలంచు 
వాడు, వేత్రగణిలల్హాడు. 

తమ (ుని మస్తావాశో (ఆ. న భూమి 

కొలత, న్మేశగణీత్రము. 

(న మసాొస్ (అ ఫు స్పర్శనము, తా 

కుట; నిమురుట, పిసుకుట, ఒత్తుట, రుగ్గు 

ట, కాచుట; సంభోగము, సంగమము 

తవ (యని ముసాయిద్ (ఆ) సహకార 

'తోస్బడునది, సహాయకరము. ' ". 
యతని టున ముసాఆదత్ '(అ. స్రీ) సవా 

యము, తోచ్చాటు, సహకెరము. 

లీ టుంి మసాస్ధిత్ (అ. స్త్రి) దూరము, 

(పయాణము, గను, అలసట, 

సటుం మసాక్ధోర్ (అప్ప) ప్రయాణివడు, 
'య్యాశికుడుు ఫర టేళళ్ణుడు, పరదేశి, పరి 

చయములేనీవాడు; ల ౦తుకుడు, అఖ్యా 

'గళుడు, : ధ్ర త్ తీయింలా నవాశ్జ 
(పానీ ట్ర) (పయాణికులసత్కా-రమ్యు ఆ 

సం తలతథిసత్కా_రము, 

దదిళటుంా ఫైన (పాప) సత్ర 
మః, ధర్మశాల, (పయాణికలుదిగుచోటు.. 

ఎ! 1టుం ముస్తాస్థారాన (పౌ) (ప్రయాణి 

“కలవ లే) ప్రజా ణిపలకరన, ప్రయాణ 

దచమోగ్గ మ్మ 'పయాణికయోగ ము, 

తభేయం = జ్ క 'ముసాస్టేరత్: 

ఘు సాక్టర్యీ (ఆహో క్రీ 

యాత్ర, స౦ంవారము. 

య! మసాకత్ (అ.(క్తీ త్రీ కా 
" చినినిగొట్టుతనము, 

త్వము. 

ర. ప్రయాణము, 

ఓన్ మహౌలా (ఊపు) తోయముటు, సా 
మి, సంభారమ్యా శావలినీనవస స్వవులు, 

శ్వీ్య 

పిసి శారితీనము, షం 

కూ 
ప ల వ 

పరికరము, వస్తుసంభారమూు, వస్తుసా 
సంభారుపొడి; సరిగపని, కట్టు 

పని, పనితనము. 

ని మనె"మ్మ. (ఆ.పు రోమకహూాపములు; 

'చేషామునుథడి ఇమ్మటకౌదనూ మ్మరంధ్గ 

ములు. 

ందమెం (2 ముసామహ (ఆఫు ఫు ఉచార భె 

పముజూఫు; అను[గహము, _ అనడ్జ, నిర్గ 

క్ష్యేము, చాచిచూడనట్టుండుట; అదర, 

ముపా ఫుట, శతృమి౦' ముట్టు వృవమూపణుణగు, 

| కరినకః గాసర్సి ంపకండుట. 

ద్రం మసన (హొ.ళ్సు 

మి; 

౧) గృాశానమ, వలం 

కులమిట్ల; శ్బాం ట్రగ న. దయ్యుము, 

భూళము. 

(యిం మసానియా (హి.ప్లు థృశానవాని, 

జోగి; భూత వైగ్యుడ,  కాటకావలిఐ 

డు... 

యి| 4 (8 ముసావాత్ (ఆ. శ్రీ) సామ్య 

మ్యు. సమానభొావము, నును గానుండుట, 

సమానత, సమానణ్వే ము; నమానాంతర 

ము జోడు, నమభావము, నిర్గక్యమ్య 

స, 1 ముసొపదత్ (ట్ర నీ పోటా 

పోటి, స్పర్శ పోటికిదూగుట, నకలు 

టి ఎవ 'రన్మేంవఅనిపో కాడుట; పోరాట 

ము, 

యాలో ముసొవీ (అ) న. సను 

“ మ్ము సరిరమెనరి తగినది, ప. 

కు, అభేదము, కటస్థము, టస్లభావము 

భల, నమభావిముగలో పత 1 

బదిలి ముసాహీల . (అ, ఫ్స ఆలస్యము, 

సోమరితనము, నిర్ణత్యుము,. అలత్యుమ్యు 
వ. అజా[గతే, 

మ మసాయిల్ (ఆ. ఫ్ర ప్రశ్నలు 

పృచ్చలు, (ప్రకరణముల్సు సీ హాం కదల? 



గలే కల్ మమత 
(ఎవ లమలి) మ దాచ బడినది; 

జాహీల ముసబ్బిబ్ (అపు మూలఠలకిరణ [త స + ముస్త స్తాన (అ) బహివృ్య్య్యత 

న్కు కౌరకుడు, ల(యలే!ల్తాుతి - 
ఉల్ అస్బాబ్ అ) "“ధౌెరణ కెరణము, 

శ. (ఆ) యత్తార కరా ఈళ్వ 

త ముసబ్బ౬ (అ) ఏడుగలది, సప్తక 

ము; సప్పకోణము; సప పాదము (పద్య 

ము.) న 

యుజిల మెన్ (పా) మదించిన్మ ముత్తిల్లి 
న, మతుగొనిన జఒజడలుమరచిన, మెక 

న గాడుపట్టిన। మదముపట్రిన; “కౌమప 

రపశ-మెన; ఆనంద పర వశమెన; పాగ లె 

కక్కిన, గ ర్వించిను అహ౦ంకొారముగల, 

యాలి ఏ బద్ మన్స్ (పా) తప్ప(ళోగి 

న, (ప్రముత్తు కు,గుర్మరుడు, యాజశ్యి! ఆ 

మాలొ మస్ (పా) ధనముదముగల, ధనమ 

దాలధుడ్లూ టు మగర్ మస్. 

(పొ) మదపరవశుడు?- మడాంధుడు, ల్ 

సనా [టల ముస్తాజిర్ (అవు) జేట్రికాడు 
గిత్త కాడు చెట్టినొను వాడు; తరుగరి; 

భూస్వామి, కమ్మకశాడు; వాడుగదా 

రుడు, 

టం 01116 ముస్తానీల్ (ఆఅ) నిర్మూలము చే 

యునన, ఉన్తూలకము, నాశకము, నా 

శముణేయునది.. 

అయి మస్తాన (పొ శ్రాగిమత్తునొనినట్లు 

మని౦ంచినట్లు; అనంద పర వశ మెన, గాడు 

పట్టిన, తాండవమాడుచున్న. 

చటుల నున బిద్ (అ) _ఆసహాయళూరు 
ఇ అణాల 

డు, ఏటెనపనిని తా నొంటరీగ జేయపూను 

కొను వాడు? 

ఇష ఉఫ 

కాల్ 

సర్వాధికెఠముగోరువాడు, 

ముస్తతర్ (ఆ) గూఢ ము, గుప్వము; 

మ్ము "వెలువరించి వినది, వేరు చేసీనది, (ప త్య 

కింప బడినది, (తోనీఫుచ్చినది, విముకము, 
మిగత పెట్టినది, విడిచివేసీనది, తొలగించి 
నడి; అసాధారణము? నిపాతము$ అప 

నాదము, గ్ర ర్ శ్రీం తా కతా 

న ల తొలగించుట, 

ల 'వేరుజేయయుట. 

లదు ముస్తజాబ్ (అ)ప్రత్యుక్త రమి 
చ్చిన వినిన ఆమోదించిన, సమ్మతించి 
న, సెలవిచ్చిన, స్ట 

ము, | పఠంసనియము, |(పళనము ఊచేలె 
్ కి (5 నా. క్రొ రా 

నది, నునోజ ము 
జ షత 
దది తి ముస్తవొడేర్. (ఆఅ) ఊండవలయు 

ననికోర బడినది ఉన్నది (పళ్యతము, 
సీదము గానున్న ద్ని 
త ల వా 

(ట్రమమటుతి £్ క్ట (అ) అధి ముగ 

ల, అ ర తగల కర్యతనల, యోగ్యు 
రొ ) 

డు, న్యాయము గలవాడు, 

సిరము సాపితము, రూథమ్ము నిళ్చలము, 
(0 య వే 
గట్టిది, బలి: ఫు, 

వ్ముణ నూస్తగ్లోరజ్. (అ) బయటదీ నీ 

న్య వెలువరిఠిచిన; నీ డించిన, నిష్పన్నను 

యిన్క నిష్పాదితీము?; ఒహిష్క్బాతిము. 

లుల ముస్తదామే (అ) శాళ్యతము, 

అవిననాళశము; పఫురెతనము; కస్టప డెడు. 

రబ ముత ముస్త దీర్ (అ) చుట్టివచ్చునది, 

తిరిగి వచ్చునది, వలయితమ్ము వలయము,, 

గోళము; మండలము, గుంఢడ్రనిది; పరిధి, 
వృర్శేము? చుట్టుకొలత, వర్తులము, హు 
యు ఫ్థై్రాయస్తదీర్ (ఆ) నగ్గుల'ే 



చేయలి శీ6 క 
నానన నకొనానతకుతనునాల వానా న వనరుడాకానుాననాననననా నునన రనననననననరానా నయన నామున ననన 

ఖ్య వలయలేఖ, .గుండుగీత, నర్థము, యోగ్యము, అర్షము, చురుక్ష 
'చ్యాహతి ముస్వరద్ (అ) తిప్పివేసీనది, మర దనముగలఅ, 

ల్చ్నద్సి కొట్టివేసినది. తీనీ వేనీనది, న్నే య యాసటని ముస్తష (ఆశ్ర) సంజిగ్ధత, 
ధించినది, నీషీద్ధము. తరన్కల్భతమ్మ, నిర రాచ్యుక త సన్నగ్థరె, 'దురుకుదనము , 
స్తమా. శ్రీయాలుం ముస్త౭ఒ్థ్య (ట్స నిడుదలకోరు, 

యోని మిస్తరీ (ఇ౦.ఫు మే క్షీ, మేసి విమోచనముటోరు' కొలువునుండివిమకి 
రి "పెద్ద కారువు కట్టడవుపనివాండ్రలశ కోరు ప. 

పెద్దశిల్సి, పనిశె పెద నాయకుడు, ([రాటుని వస ఇమ. (లృాఆచరణలోను 
ఏ 0యుం యేస్త పౌద్ (అప వ అధిక మైనది న్న, వాడుకలోనున్న , ఇండుకపడిన, 

ఎక్కు.-వజేనీనదిి అధిక పదము, తు ఆల వాటుపటిను సాదముబడిన, [(పొన (ప 
ణమునందును, నియమిఠగణములకంశు యుస్నము; (ఏనుఖూతి ము; అను? వము ల్రాో* 
ఎక్కు-వ చేర్చినపద్యము, నున్నది; వాటిన, ఖభోగించిని అనుఖవి౦ 

యోలయుని. ముస్తస్"స్టి (అ )సదర్రాగినివ్ళ చినది, భుక్యము, 
గలవాడు, పిపాసిగుడు, ఉబ్బురోగము | య(మిం మ్యుసాస్టిన్ (౨) న్యాయముడే గఅవాడు. 

అ (టం ముస్తతాబ్ (ఆ) పవి (తేమెన ముకోర బడిన హొడు ; న్యాయభధాఠ, న్యా మేలైన, శుభకర మైన, (కేసము; ; ఉర మ ఈరూగ కర, క 
ము; ; కుచ్యము, రవ్యుమ్ము స రుచి$ రము, 
రమణీయము , స్వచ్చుము, 

యుమన్యిహాగి ౦స బడినవాడు, నహాయ 

(€ 

(గ్రని ముస వ గజ్ఞా (అ మునిగిన, ముగ 
| యన య ఓక్ విషయమున పనిగొనియున్న 
భయొం, ముస స్రాపార్. (అ 0, సహాయ రు ఓక విషయమందనుని: సరి గగియున్న నివు 

జేయబడిన, , ఉఊతకయొనంగ బడీన్స (ఫు ఉమ్ము నివుగ్నుడు. 

నహాయముకోనుంచ్చు. సవాయాన్వేషి స్య ముస (అ మమాపణనో 
కా. ముస స ఫీల్ (గన్స్ ర. దీర్త ము, ఆంటి 

యనాడ్యు తృమార్శి పళ్చాత్తాపముగ లిగిన 
పొడురౌనధి,. స షచతుర(నము, ప వాడు, పశ్చాగేప్పు డుం, ము, దం 

_ న్ ల. స్వతంత్రుడు, 

మ్? కొలదికౌలమునకుగాతీ, క్ష్యుములేనివాడు; సంకృళ్తుడు, సంకుస్ణ 
ఫ్కొన్య, డు; ద్రవ్యవంఠుడు, సంభన్నుడు, 

యమం. మున్త౭-_ జిల్ (అ) త్వర పెట్టు హః తన మం ముస్తగ్గన్ (ట్ర న్యాయముగో 
స్వథావముగల, పరుగొత్ని పోయిడు కు రువాడు, శ్లోర్టలక్యా ర; వాస్, న్యా గ్యెను 
గమనముగల, వేగవ౦తము, నడిగలది, నా. 

తోలుని క్ష. స్తవిద్ (ఆ) సిద్ధము గానున్నృ నది, మ మ్య లాభము, 
సంపిద్టమ్మ ఉగ్యుకృము ! సన్నర్ధుడ్డు; న నం పాదించినధి, నివ్పన్న ము, నివ్పళి. 



సూమేటుం ముస్తజ్ఞైనిర్. (అ పృచృకుడు, 
(ప్రళ్నించువాడు, అడుగు వాడు; జిజ్హాసు 

వ్రు, 'తెలియగోరు నాడు, 

బరు ముస్త్ధిద్ (ఆ) లాభముజా౦దిన 
వాడు, లాభముఅనుభవించినవాడు, అను 

భవించువాడు, టి వ్యయం ల హో 

నా (6) లాభముపొ౦దుట, 

చుట 

గ్రసయుటుని మక్ (అ) అను[గహము 

పొందగోళెడువాడు, అను[గ్రవహాముపొాం 
దినవాడు, అనుగృహీతుడు, 'అను[గ్రహ 

"కాంఖమీ, కటాషము లేక అనుగ్రహము 
పొందినవాడు. 

ట్రీయమముుం ముసస్థాబెల్ . (అ) ముందుఠా బో 

వునది, భవిష్య త్కాంలము, 

నయపమిం ముస్తజైబల్ (అ) అభిముఖచిత 

ము, ఎనురుముఖముూ-గానున్న పటము (ఆ0 

డుకన్ను లును గానవచ్చునది) 

సము ముస్యూర్: (అ.ప్ర) వరల యే 

రము; నివాసస్థానము. 

లీసనుటుని ముస సల్ (స సగము, నిశ్చల 

ము; క! పట్టుదలగల; దృఢరు, 

చిరకాలముండునది? అగ్ని సామీగాపెం 

జ్రాడనభార్య ఏ 0 1 లమటుం-ా- ఇ 

శెద (ఆ) సిరసం కల్పము, 

అనుభవి౦ 

న 

హా, మ (ఈ) సు సర 

ముస్తస్టామ్ (ఆ) చక్యానిగీఠత,  నరళశేఖ, 

సమ శేఖ, దిలేతిలే! బ్యయు ౧ --ాకజల్ 

అలా (ఆ) సరళ శేఖాకృతి, సరళశే 

ఖావ్శిస్తము, సమ రేఖాకృతి, చక్క_నిగీత 
అలో శేర్వడినయా కారము; 

యమం మస్తక (హి 
నొసలు, నుదురు; పర్వతెశిఖరము, 

ఫు మస్తళము, తల? 

యీ పోలో 

న ముస్తల్ స్హామ్ (ఈ విధియైన్క' తగి 

అర్హ ము పాత్రుడు: 

షు మ్స్తమిద్ (అ) సవోయముగోరు 
వాడు, సహాయార్డి, 

తరథినిని ముస్తమాట్ (అ) అభా సకలా 

న్న, పరాయత్తము, పరత౦త్రము. 

దరు ముసంబత్. (ఆ) ఒకదానిసుల 

డితీసినది; అనువాదము, సమాహృతేము. 
చుపిరుం ముస్తనద్ (అ) ల. 

(ప్రమాణనిద్దమా, ఆధారయుక్తమాు, (ప 

మాణయు కము, దృథీకృతము, బలపఠరు 

సపబడినది, "ప్రమాణసమ్మకము, స్మఫవూ 

ణము, బుక్రువుపరుపబడీనది, దృఢపరుప 
బడీనది, సత్య మైనది, లల రద 

యోగ్యతా ప్మలేమాగలది. 

ధాహ్బారుని. ముస్తక్జిబ్ (అ). ఊచికము, 
యోన్యమ్ము అర్హము, తగినది, విధియె 
నది. 

ఏ పాయటుని మన్తూర్. (ఆఅ) ముసుగు వేసిన కప్పీ 

"పెట్లిన, దాచియున్న, దాచిపెట్టబడిన 
గంుప్పము, రవాన్యగు, 

యు 0 టం మస్తూరాత్. (అ) మరుగుగా 

నుండువారు, అవకంఠితుల్ను ఆడంగులు, 

ఆం౦తఃపురవాసులు, అంతః పుర్యక్ర్రీలు త 

లాండు. 

ర బ్రైటలారి మన్తూర (అ)తుసుగు వేసిన; ను 

_రుగుననున్న;, అవకు౦ఠితమ్ము గుష్త ము, గు 

స పృవసువు; ఇల్లాలు. 

మన్లూరీ. అ., గోపనము, యుపి ( శ్రీ) యి 

మరుగు, దాపరికళయు? సంకోచము, జం 

క్ర సిగ్గు, విడీియము, లజ్జ; మానము, సొ 

తిప్రణ్యము, 

వ ముసొబ్లి (అ) నంవఫూరముగని తీరం చుస్పెల్టీ (అస వూర్జ 

చ్చువాడు, లేక తీసీకొనువాడు, 1ఫభాన 



యఫేజకే న. 

లేఖరి, (పభఛానగణికుడు, 'పెద్దకరణము, 
లెక్క_లుచూచుపెయధికారి. 

లని మస్తోల్_ (హీ. ఫ్ర ఓడస్తంభము, 

నాకొన 0ఛము.. 
క టైటిల్ మహోలీ (అ) ఆ(క్రమి౦చు, పరా 

(కమించ్చు లోపరచుకొను, పరిగ్రహి౦ 
'చేర్చుకొనునది, (గ్రహి౦చునది, బ 

లిస్టు 

యక్రైాయుని ముస్తవీ (అ) సమమైన, సమము 

“గానున్న, చదరముగానున్న, నమానము 

"గానున్న, నమౌన మైన, చదునెను చద 

రె నష ముం బ్రమ సత్ హెముస 

వీ (అ) సమే గ్రము ? ధళ్నేశ్రము. 

1వయిం ముస్త చా (హి) కాయపఫుస్టీగల 
వాడు, బలుఫును బలమునుగల వాడు ఘన 

న! 

బున మన్నీ (పా. శ్రీ శ్రీ) మదము, గాడు, 

పయసు, మదపారవళ్యము, 

ర్వమ్ము అహ౦కెరము, 

య 
మత్తు, గ 

కోతి 

యా మహీన (ఊ) మదమాస 

ము, ఫాల్లంనమాసము, 

చద శుతి మస్దిద్ . శ్రి తురకల్యప్రాగ్గ 

ఆక ఫ్ 

"మె2._ నుస్ స్జిద్ (ఆఅ ) 'పెద్దమనీదు, సంఖ్గు 

ల నాక ముఖ్య పార్ధనాలయ 

మ్. 

తా మసజ్జ౭- (ఆ పొసయుక్షము; 
అంత్య (ప్రాసయుకసునవచనము "లేక వా 

క్యము, 

మైట*ి ముసజ్జల్ (అ) ళు 

నుము[ద్రయునుగలది! దృఢికృతము శూ 
ఢిఠతము, సరియని న +శప్రూర్వకముశా ని 

ప. మం 

నాలయ ము, మనీదు ధేవటితి 

పరచు అధికారి, (గ౦ధనంపుటములో 
(వానీయుంచువాడు, నంపవుటాధికారి, 
(గ్రంథ న స్త్వముజేనియు౦ చువాడు, (గ౦ధపని, 

బే భయమొయిలి మసి జూన్ (ఆ) ఫూబితుడు, పం 

దికుడు, పూజ్యుడు. 

రాయుట, తుడుచుట, కడుగుకొనుట; 

నవమా,సునకు స్తూరమునొ నలు శెన్చలు సు 

వవీనిని తడిచే 'తోనిము రుట; హాస్తస్బ 

ర్భనక్ము సంగమము, 

పైదవలుతి మసహూర్ (6) మోహిరుడు, 

వశీక్సొతుడు, నశకుడు, మం తాదులవలన 

సళ పర చుకొనబడిన వాడు 

(గ్రాదవటితి మస్ హర్య్యి (55, చూర్ణీ తము, 

పొడి జీయ బడినగి, మర్షలేమ్యు 

రుగానద్, +" నూరినట; సిన స. 

ది/ | సాతి బడీనగి, సంతీనది, 

శ నుసి జా (౯ రూసము చెయి మట, 

రూపఫముమార్యుట, రూఎ*౧సెగము, కు 

రూసము, విశళెరరూసము; 

ర్యము, స్తాఃమ్ట ఇస చర్యము. 

అశాచినది, 

శిగొలనెంన 

( 

క్... 4 ము, (6%) సగగతము, జ 

యి౧పబటడనగ, ఉక మింప బటినన, సశ పర 

చుకోన బం దీ " 

1 మట ముసి స్భారా (అ ఫు) 

ఖా మస్ స రానని ం. హీ 

న్యము, | ఎగతాళి వం 

ము, 

వ్ర వ్ర హ్. చూడు, 

త 

ఆ ్కంళ కో 4 గ్ర మతి ముసస్దస్ (అ) అరుగలది, సట్క- 

ము, షట్కో-ణము, షడ్చుజము, షట 

దము, (ఆరుచరణములుగ లపద్యముూ),. 

వన్య లు? 



ట్ర యతి 

టే షి చీయత మస్ దూద్ (అ) అడ్డగింప బడిన, 

మూసీ వేయ బడిన, టక్ కటి నే 

యబడిన, అటంకబరుపబడిన్న నిరదము, 

నిరోధింప బడినది, బద్ధము, 

న్ ముసజ్ఞత్. (ఆ శ్రీ) సో 

ము, న 

౫ ముస్ రికి న ఉవ్వేయుతి స్రిజై (అ ఆతి గ్థయముజే యు 

వాడు, దూ' బరదడిండి. 

మస్ టూర్. వో స్భూర్ (అ) ఆన౦దితుడు, ఆ 

నంద మొం౦దినవాడు, సంతోషీంచినవా 

డం, 

ఈ ము డ్ వూ 
ల సతి లో మస్ రూల్లా 

దొంగిలింపబడినది, తస్మ_రితము, 

షే యీ మాల్ మస్రూర్చో (ఆ) 

య. తస్క్ల రతారనా, 
ముసత హ్ హా (అ) చదీరమైన, వదు 

! సమమెన: విశాలమైన, వినీ గమైన; 
సమభూమి బయలు, ఎడా8. బీదును, 

౧వడయిల బ్లి) జదౌవియముసర్తే హ(ఆ) 
"కేకగతకోణము. 

డత మిస్పర్ (అ.ఫు) శేఖాదండము, గీతల 

వోల; గీఠలుగీయు సాదనము, గీతలయట్ట, 

దార ఫుటట్ట. 

చితి మస్ ఊద్ (అ) ఆదృస్టవంతుడు, 

నుభకరము, శోఛనన౦తము*, మంగళవం 

తెను, మంగళక రము, శుభము. 

యు మసక్ (హ్, శ్రీ) చినుగు, -బీజీక? 

నిలువ్తుదారములు, పికులుట, నిలువుచిను 

గు; చలనము, కులుకు, ఎదురాడుట, జ 
త్తుట.' 

న్ ముసక్కౌ- (ఆ.ఫు) పశువులమూతికి 
కట్టుచిన్నబుట, మూతిచిక్కు.ము, 

గ్ నో మసానా (హి కదలించుట, 
ఆడించుట్న కులికించుట్టు కులుకుట్క చీను 

క్ష 

గుట, నిలువుగాచీించుట్ట చించుట., 

యి ముం ముస్కీ-రా త్ (అ. క్రీ మతు 

పదార్థములు, ఒటలుమర చునట్లు జేయున 
ది మద్యుముల. మధు పొనములు. 

ర 4 ముస్కు_. నా (హిమ మంద హాస 

ముజేయయుట, చిజునవ్వునవ్వుట, 

యవి! మ మమ 

_ము౦ద హాసము, చిజునవ్వు. 

(గ్రాహ మస్క-న్ (అ ఫు) సవాసహ్టైనమ్మ, 

నివాసము, వాసము, ఉానికిపట్టు. 

ళా మసశక్నా హ్ పసల. పికుల్లు 

ట, చినుగుట్ట ఒత్తుట, పిసుకుట, గటి 

గాపట్టుట; ప స కచల్సట. , 

ల మస్కానత్ (ఆ. శ్రీ త) చీదరిక 

మూ, దారిద్యమ్ము దీనత్వము; దైన్యము) 

జ్వీద గ్రకము, నెచ్యము. 

బ్రతి నున్కూన్ (అ వాసయోగ్యు 

ము, నిన సయోగ్యము, జశావాసను, 

నివానమ్ము నివాసమెన, నివనీ౦ంచునది. 

యశ మస్క- (పా.వు) విన్న, నవనీతము. 

మిస్ క్లీన్ (అ) రిక్త రికుడు, అనడు ప 

"చ్చిదర్శిదుడు, హీనుడు. 
సమత మిస్కీన్ (అ.(క్ర్ర్ర) రకృత, డా 

(చ్యము, పచ్చిదర్శిదము, దైన్యము, నె 
చ్యము, నిప్పచ్చరము, 

ముసల్లప్ (అ) ఆయుధములథరింఛి 

న, ఆయుధసుడు, కవచథారి, కవచుడ్లు? 

న, న, 

మస్త్లర్థా (అపు జంతువధశాల) క 
టిక సాల; వధసానను, జంతువ్రలనువరిం 

చుఛోటు, 

లజ. ముసల్ సల్, (అ) నొలుసుకట్టుగా 

నున్న లంశెవేసినట్లున్న్య అను బడ్డ మైన, 

(కమాను సారముగనున్న, స్మకనుమ్ను స్ట 



మం 
శ్ర ప్రతీ 

గానున్న, జారుగానున్న, ఎడతెగని, 
= వీడని; బారుగా, వతొసగా, పంకి క్గా, 
త .. తరుచాయిగా, 

ఎడ్ తెగక, వీడక, (ఆ కట్టుడంచు. 

చం ముసల్దిత్ (జి) కరా శమీంచిననా 

డు అకమించినజాడు, స్వాధీనపరచు 
కొను వాడు, జయించినవాడు, లోపరచు 

శౌొనువాడు; శేత్క, పరా[కమళాలి, గలు 

చువాడు? మిఠిచిననాడు; “పియధికాెరి 

'గానున్న వాడు; బలీష్టుడు. మం 

యేటిశ మన్దక్ (అ, ఫు) మాగ్గమ్ము (త్రోవ; 
'ప౦థమ్ము పథము, రీతి, న క నడ 

వడ్సీ నియనుము, 

ను మున్సిమ్ (అ.పు మహమ్మదీయమత 

వ, మసావ్రు యుడు, తురక, మలక, 

బే మఃసలిమ్ (ఆొ సురశ్రీతముగన్గుతిచు 

వాడ సమస్గమఘుగనుం౦చునాడు, రత్న 

కుడు? సమ్మతించు వాడు, ఆమాదకుడు, 

ఉ|44..ముసల్లక్ (ఆ, నురతీథముగానున్న , 

సమ(గ్రమ్ము చెడనిది;ి ఆమోదితము, ఒప్పు 

కొనబడినది, సమత ము, మానినము,. 

కరోటుతి ముసల్మాన్ [ఆ.ఫు]) మహమ్ముద్చి 

యమళస్తుడ్ము. మవూఘ్మ _యుడు,తుర క 
థి (ది ష్ట్ర 

మలక, 

త్రోశశటతం ఈసల్భానే [అయీ] మహమ్మ 

.'షియనుకు ప౦క్లి, న న. 
మహామ్మదియు రాలు, ,తుర క్షీ; చర్మ 

సంస్కారము, చర్మఖండనవస సంగ్టారము. 

(టల. మసల్నా [హి] చితుకగొట్టుట, నలి 

జేయుట, మర్షించుట, నులుముట, నలు 

పుట; ఒళ్తుట, పిసుకుట్క తగ్గుట, చిదు 
ముట. 

ల్లట్ సలుల. మన్లూబ్. [బృ అషహరింప బడిన, 

శ్ ౮ 

వధిరహ్తిరము, నడనగానున్న, (కనుము 

క్ (లుల మిస్మార్ (ఆ, 

క ఈతే 
నారింపబడిన, చెడిన; విశతహిథము, రహి 

త మెనని, లీసల! లలత - ఉల్అై 

ల్ [అ] చిత త్త వెకథ్యముగ లిగిన,. షప. 

స్కు-డు, మళిచెడిన వాడు, పిచ్చి చాడు, 

న టం క ఉల్ పావాస్ 

(ఆ) వ్ ల్యముగ లగినవాడ నుఖివెడి 

నవాడు! చాద స్తుడు; పిచ్చివాడు. 

య్ గూ మన్లూక్ [అ] రాకపోకఆనల, 

నడచిన . తొక్కుడు షడీన; .ఉపకొరగము 
చేయబీన. 

లలల మన్లూల్. [అ] వెలువరించిన లాగి 

న్వు బయట సిన; ఒజనుండి దూనీనః 

(క నీ] తయరోగి, 

లేల. మిసల్లి [00 ఫు దబ్బ నము ; ఎద్దనూది, 

అయాతి మస (ఉఊ.ఫు] చూడు, బ్ టను 

పదము. 

సనీయలి మునీ (హా) తాటీగుద్దలు, 

ముసక్ళు [అఈ. ఫు] గో మకూపము, జ్ర 

సామునుండి చెమ్మట “వడలు నూత్మరం౦ధ్ర 

ము, 

| ముసమ్మాత్. [ ఆ.(న్ర్ర 1 పేరుగల 

త్ర "జ్జీ గ్రగ లయా మ్మే నామికురాలు, 

(చూడు శ్రీరోాతి )- 

తి 

ప్సు ఇనుప మొల, ఇ 

నుష-దీల, మేకు; నాళముజేయబడిన్న పౌ 
డుజేయబడీన, పొడు, ధ్వంసము. 

(00444 ముస్ము సా నా-మ స్మాసానా(హీి) 
కుములుట, లోలోపల నేదుఃఖించుట, 

మనలో నుంచుకొని పోధసడుట.. 
దరి మన్య్యూలు. (ఆ) వినినది। నినబడీ 

నది (శరము; వినబడునది, 

గ్ర మనూ్యమ్ (ఆఅ) నిషమయము, నిష 

యుకము? విషతతినిన, విషముతినిపిం 
శినవి, విషమా లది. 



ఢకోగో 
శాాణావామాంతకతనాకుడుదతడా నడకా 

శ్ర్ర్రోలతి ముసమ్మ (అ) ేరుగలపునుషుడు, 

పేరగలవాడు, నామికుడు. 

గ్రూ* మనీన్ (అృ వయసుమిరిన, వయ 

సు చెల్లిన ఈడుమిరిన, వృగ పెదవ* 
౧0౧ థి లు 

డు, 

తుసుశ మస్నవ్ (అ. క్రీ) పెద్దదిండు, ౫ 

ద్దపరుఫు; గచ్తా పీఠము; ఆసనము, సీ: 
హోసనము (వ్యా) [కీయ గ్రహ స! 

ఎ నిషీన్ జ కనా నా నీనుడ్కు 
“సింహాసన సనస్థుడు యే సటయలాాని 

షీ (పా సింవోసశారోపామ్యు పటా 
భెపేకము. ష్ 

(ప్ర ఆతి మన్నూ్నూన్ (అ) దుర్గంధముగలది, 

మురిగినది; పమను]] పెట్టిన; మెరుగు పెట్టిక; 
టి. యధా*విధిగాజేయ బజన, 
౦స్మ_రింప బడ్న, 

యి శి మిస్వాక్. (అ.,క్ర్రీ పండ్డుతోము 
' కొనుఫుడక, పండ్లపుల్ల, దంత కొస్సము. 
' వెచ్పాటుతి ముసవ్యద, ముస్వద, మసవ్వద్శ్మ 

మస్వద (అపు నలుఫుబేనీనది, (వాసీనది, 

మొదట[వాసీనది, చితు, చిత్తుఫతి, చి 
'తువాసినది, 

మునూర్ /(హి.ఫు వో (వా.పు మనూరము, కం 

దులు, 

క్స్ గ్ ఆ||! సోడా _థా([హీి. (సు ఛాతి ను క స. 

పంటిచిగురు, పంటిపైచిసుడు. 

్పాటుతి న మసోస్నా (హ్ పిండుట, పీసు 

కుట, మెలి పెట్టుట, క ఒత్తుట, 

అడచుట, మీససులో నేయుంచుకొనేట, 

చింతజేయుట, విభారసడుట, పశ్చాశా 
అలీ 

పపడుటు, 

కాయో చో మసవ్రీ (హీ. శ్ర మళహారి, 

దోను తెజటమం-చము; దోను తెర, 

టునా ముస్హిల్ (ఆ బేదిగల.గ జీయు 

"క! సత 
నది, విశేచనకౌర, బేదినుందు, విశేచనౌా 

షధము. 

లయ మన్అళి (ఆ ఫ్ఫు వృచ్ళ, ప్రశ్న 
చర్చనియము, చర్చనియాతిళనణ , వివుర్శ 

నీయమ్ము వీచారిదిపదగినవిషయము, విన్న 

యము మతసిదా౪ఆతము 

ట్ మిసీ (ఫో) తా్యవావికెర మైన, రా 

గితోళ్లీసీన. 
టో మిశీ.న్సీ (హి శ్రీ దావెన్స ఆడం 

గులు పళిడ్డుశలు సృక్క్కుుటకును నట్టిపడు 

టకును వేనీకొనుఖాడి, డాచనపొడ్కి ప౦ 

ద్దజాడి, రంల ర్ టా బల్ 

కర్నా (హి) అలంకెరమావ్పసీకొనుటి, 
బ్ ా కౌర్నా (హి కన్నటీ 

కముపె పెట్టుట్క బోగముహెనికిపు సెగ ట్రుట్. 

(ముల జా శనీప్.-.మనీహో(అపు 

యేసు క్రీస్తు; నిత్క_పట మెన, య. 

యమహా ఆ బ్ర య్యాల మకీ హోరా 
మనీహీ ,అ.,న్ర్రీ) యేసుక్రీస్తు చూపిన 
మహాత్మ ము ౫ ( చచ్చినజూరిని బశికించు 

ట మొక); కంస్తవుడు? క్రీస్తు న 
వం. ట్రా 8 ఎ(య్య్వజశ -దమ్ 

నష్ధాస్ (స్యా చచ్చినవారికి పాణముపో 

యువాడు, తంల లా కర్నా (తొ 

కంస నమహాళ్ష్య [ముజూఫుట, వచ్చిన 

టు. రోగము 
అంగుదుత్చటయు మొ | పనులు జేయుట. 

అ(యపిశి ముసాబెవా (ఆ) అనుళూపము, పో 

లినది పోలియున్న , సమానముగానున్న, 

సామ్యముగల్మ ఒకవిధముగానున్న, (ఫు 

పోలిక, సామ్యము; పటము, (వ్రతరూప 
ము; 'సొటు, సాటువ, సొటిక, 

యత్ర ఊం ముహెబహాత్. (అ.,క్ర్ర్ర) ఒకటి 
నొకటిపోలియుండుటు పోలిక సాన్యు 



శి శ 

ను సాటువ, సొటు అను రూప్యము 

యాయ (మల ముహెతమత్ (అ. స్కై) ఒకరి 

నొకరు తిట్టుకొనుట. 

(య ముసార్ (ఆ) చూపిన, నూ'చించిన, 

ఇెప్పిన, ఉఆదాహృతమ్సు ఉద హాదిం౦చిన 

ది ణో! య ముహెరున్ ఇలైహ్ (అ) 

ము౦దచువెప్పిన, పూగో్ దాహృత మైన, 

పూళ్యోక మెను ఉదాహృతుడు, పేరు 

చెప్పీ యున్న వాడు. 

చ యం ముహిరకల్ (ఆ. క్రీ. చేరిక, 

శూడీక్శ సాంగత్యము, నహళెరము, 

నహకారిత్వము, నహవాసమ్ము. సంఘీ 
ఫాహము, సమాజము, సంబుము, పొత్తు, 

ఉమ్మడి, పాలుగ లి్షయు౦డుట 

గా. నుష్టైత (అ, ప్రి సకం థి, ఆడం 

గులకుతలముడుచుట, బొట్టు కెటుకలు 

సపెట్రుట్కు మొక పనులు చేయు, సనిక ల్పె 

"పెండ్డీికూతుం(డ్రున్ను ఆఅల౦కరించు న్హ 

సణహసంధానమరీగూర్చువాదుది స సం 

ఛానగ తై, 1 

శవం ముపాఅర (అ. ఫు) కవి త్వష్రదర్శ 

నము, కవులనభ కవిజససమావేళము;, క 
వీలానభి, కవిత్వసమొజము. 

ఉఊ వాన భై (ఆ) కృతే హస్తుడు, మిక్కిాం 

రిఆభ్యా యమన లచాడ్డు, చేయితిరిగినవా 

డు, అలవాటుపడినవాడ్లు, ఆరి తేరననా. 

_ డు, తేరినవాడు, పరిశ్రమగలనాడు, పం, 
డికుడు, చురుకుదనముగలఅవాడు.. 

తోయ మహ్య (అక్ర) అభ్యాసము, 
పరిళను,ు అలవాటుకలిమి, అలవాటు, 

పాండిక్యము, చాకచక్యము.. చురుకుద 
నము, 

గయ ముషామ్ (ఆ.ఫు) (ఘా్తోం దియమ్సు 

సఘాణళక్కి, (ఘూణము, 

"రి 

యయ ముహెవరత్ (అస్త్ర). ఒక్షరి 

తోనొకరుఆలోేచించుట, సమాలోచన 
ము, హూడనుండుట. 

1 సయం ముపాహదా (ఆఅ.పు “పు చూచుకొ 

నుట, చూచుట, ఆలోకనము, (పత్యత్న 

ము , దర్శనము, నమత్మము? సామ్యము, 

ఫామీత్వము. 

తియ ముసాహర (అప్పు “నిలజీతము, 

సంబళము, వేరనము, న! 

బ్రయ భు. (ఆ. ఫ్ర సృ నులు , 

ద్దలు, స్తూజ్యులు, ఆచార్యులు, ర 

యు[మి ముహేయిళ్ణ (09, ప్రీ సవ్య, 

పపి తి, భక్సి శ | , అభార్యత్వమా, 

సాండిళ్యము.' 

యమమ ముషబ్బక్ (ఆ) కొంతల గ లది, 

తూట్లనలది, ర౦(ధములుగల, వనలగాను 

న్నది, *”లను, 

గీేటేతి ముషబ్బ (1%) పోల్చ బటినర్సి ఉపమి 

తము ఉసమింసజడినని, ఉ ఏమేయము; 
పోన్చినగి? ఉపమానము, ఉపమ (అలం 

కెరము, సందిగ ము, $9నునూ"'నాస్పద 

ము, పోలికగలోది ల్లు అటిశి ఆా-బహీ 

(అ) ఉపమా" నము, 

యషీల మువ్వ్ (సావు) ముస్షీ-పీడిక్లి; ము 

ముష్టి ఘూతేము, విడికటిపోటు, పీడిశెగ్తు, 

యషిశ యు! ఎక్ ముష్క్' (పొ బశేసా 

రి ఒక (సారిగా, ఒక్కు-మ్మడిని, అంధ 

యునొగ్గటిగా, జ 

గ్రహం ముహ్జైజ్ఞి గ (అ శఖిలాషి_ అనే క్ క్ష 

గలవాడం-, త “కాంత 

గలవాడు, కోరికగలవాడు, (పేమగలనా 

_ డు, ఆశతురుడు, 

యమం ముస్తబ (అ నంళయాస్పదమ్ము ఆ 

శుమూ"నాస్పద ము, ళంకీతముసందిసము. 



సంటేహాస్పదము, వర్టంవా, రమా 

యయ ముష్పరిక్ష్. (ఆ) భఛోగస్వామి, ఫో 

తుగలవాడు, కలిసియున్న వాడు, పాలీ 

వాడు, సహియుడు సహడారి, పొత్తు 

గలవాడ్డు పాలాన్న వాడు తోటివాడు, 

కలిసియున్నది; నా నార్గముల్యగ లళ బ్దము, 

గే షార్ధము ద్ ) ద్వారము. 

దయ ఖీ ను ము స్తరక్ _క (ఆ) 

వ. పొత్తుగనున్నది, సా 

మౌన్య ము? (గానున్నద్సి; నానార్థపదన్వూ 

త... గలద్వి ఆమి యమః 

౨. దాన్ (ప్రా అవిభక్కకుటు౦ బ 

ము, ఉమ్మడీసం సారమ్ము 

యోసశ ముస్మరీ (అవు (కయికుడుు కొ 

నువాడు, విలువకెడు; 

(గ్రహమ్ముు 
మం ముస్తఇల్ (అ) దీప్తము, మండె 
డు, కొ లెడు, రగులొ॥,_నెడు, మండిం 

పబడిన। "కౌలునట్లుబేయ బడీన, ఠగుల్బబ 

(డిన, పఫురికొల్పిన, పురికొల్ప బడిన, 

బయం ముప్పై. (అ) మరియొక శబ్బ ముకు౦ 

“డిళలిగెన రూపము, వికృళళబ్బము, నిష్ప 

:న్నము, నిష్ఫన్నరూపము, వికృతి, చి 

"రౌరము, 

ట్రీంసషి ం ముష్తమిల్. (అ) చుట్టుకొనునది, 
అవంహు 2: శ్రమ్ముకొనునది, ఆ[కమిం 

య చేస్పుకొను వది, కలుఫుకొనునది, 

నొనునగిి కఫ్వునగె, 

య. వ్యాపించినది కా 

ర _- పోనా (ఉ) లోనొ 

' చేళ్చకొనుట, వ్యాపి౦ం మట :కపరించుట, 
లో సాాంచుట. 

రే సలి ముసృహర్ (అ) _పకటిం 

వ్యూ పకమ్ము 

ప బడినది, 

(ఫకిత కము, ప్రనీశ రు, వెల్లడి చేను బడిన 
తే జై శ యు | 

ర్ అశ 

డి, య. ఇాటి౦చినది. 

న జల పౌష్టిక 
ము, (మంగు, | 

యిల మువ్డ్ (హ్. స్రీ) చూనము, ఊర 

కుండుట, మాటాడమి, 

(యమం మిస్టాన్ (హి. “పు మృ హైన్నమా, 

లలా స 

హస? " 1 
సశ మునజ్జర్ (ఆఫు వనము, తోట; 

' చెట్టుపూలుమొ! కటి ట్రి మున్న బట్ట, ఫవూల 

పట్టుబట్ట; ఫూలబట్ట. 

“౨ ముషభూోస్ పరీ చికను (మష షజ్ఞ్యస్ న (అ న క్షీ 

గొనినద్సి 'లెక్క-జేనీచూ దివది, నిర్ణయింప 

బడినది పరీక్షీతము, నిర్తీతము, నిర్తిష్టము; 

ఉఊజ్జాయింఫు చేసినది, తుతింఫు వేనీనదె, లె 
క్కఒకట్టినది. 

ఎచటిలి మేషద్దద్ (౪) బలపరుప బడీనది, 

కలిపికట్టినది, ద్విగుణించినది, ద్విత్వము 

ఫొందినీది _ ద్వి త్వాత్సరము.. 

యం మిష (పా) మిశ్రితము, మిళికము, న, 

మ్మిళితము (ఫు మ్మిశుడు, సుథిల దేశపు 

(వ్రాహ్మాణ్యుల గౌరవ నామము. . 

యాయి మ్మోషబ్ (ఆ) నిళ్లుతాగచోటు, 

జలాశయము; తెగ కలము, జాతి; క్ర, ॥ 
పదవి, న | 

ఏ8 మషల్రివ్ (అ) టీకా 'తాత్చృర్య 

యిలు, "విస స్మరించి వాయ బడినది వై 

ప 

అవయతి ముస (అ) కన్నే కవ గొప్ప 

రానున్న, శొనున్న। పెనుండిచూచునా 

డు జాగ రూకుడ. ; పైవిచాధణ వేయు 

వాత, పరీ షకుడు, పై మధి కార. 



క. 

అత్రమ4ి ముషజ్జణ్ఞై (అ) గారవింపబడిన; 

చేరిన, ముట్టిన, వ. 

త్రో నషజి (ఆ) సూర్యోదయము; 

ఫూర్వదిళ, భూర్చు, 

యో మిస్ట్ (అ) 

(పాచ్యము; తూర్పుచేళపువాడ్కు (పా 
చ్యుడు, పౌళ్యాత్యుడు. 

యమం ముషీక్ (జ పాల్తానజేయువా 

డు, వచేర్చువాడు; మూరి ప?*జ చేయ. వా 
అాశావి 

డు, విచుకేస్తుడు, పొాషండుడు, 

అబ్బి మేతి మషూబ్ (అ | పాగ జడీనది, 

(తౌనశగినది; పీతము, సౌనయోగ్యమాు, 
[ల్ో మ(షూహ్ా (ఆ) విశద పరుప బడీన 

తూ గ్పు దేశ ఫు, 

న వ కము వెస్ప బడీనది, అఖ్యా 

తము, పూటో స దాహృతిము, పూర్యోక 

ము. 
వ మ।మ్రూశ్ (ఆ) ఒడం బడిశఖీసీ 

న్య నిబంధనజేసీన్న కట్టు చేసిన, కట్టవజేసీ 
వ, కట్టుబాటుచేసేన, 'ఒప్పందవన్ చేసిన, 
నక గ నిర్హీతమ్ము నిర్ణయము? లది, నిర్హ్ల 
యి౦చినద్రి, 

షం మ్యష్రూతవ్ (ఆ) ఒడబాటుతో, 
ఒడం బడికతో, కట్టువాటుతో; నిబంధ 
మం. కం. 

ఇభ చేయ బడీనది, ల. జా 

ప్ర్రుసనన్ముశళ్యు శాస్తో్రోకమ్యు; నూ లళలి 

నీనపట్టుబట్ట, మడుగు బట్ట, మడిబట్ట, 

(నమోదేస మున పట్టు బట్టధరింపగూ 

దదుశాని నూఅకలినీన పటుబటశా.న 
బాల ఈ 

సన్ముతము న 

తయ మున౭.భీడ్ (అ) ఐంకజూలికడు, 

గారడివాడు, వి సవినోదీ, 

ఇమిన ముమ్ఇరో (ఆ) పా చ్చరిరాచువోడం, 

('ప్రుసమ్మక నూ 
44 

తెలువు తేలియజీయు, మూచించు, ఛా 

ఎ ఉటొవంరామ్ (ట్య మక్క-యా క్ర 

లా బల్ కా (వలన్ నన అమా, 

వై ముమ్ఇర ( (యం ప్రుచూడు మ 

మష౬. స్ సనన (ఆఅ, న్తి శ్రి) దివి 

టి, గివియకోల, డివీయ, 

ఏ4 నుష౬ల్ చీ-మషఅల్-చీ(ఫో)' : 

నే స దవియకోల కౌడు, 

అయిత మష్సిల (ఆఫు) ఉద్యోగము, పని; 

“కౌాల త్! పం. స 

రు మహీస్థంల్ + (ఇ) పనిలోళిగులు కొ 

నియున్న నాాద్తు, ఊద్యోగ ములో నున్న ఫా 

రచెఆపువాడు,నార్సిసుడు + మమ యం న 

చ్ 

డు కౌర్య వ పన్గ (గడం; "కోర్యమగ్ను ద, 1 

నిమన్న డు, తిల్పీరుడు, పీన లేని, సని 

తొందరగ ల, 

త4రీ క్కి మువ్ఫ్ధ్ఫ్లో (64) దయగ అ, (పీమగ' | 

ల అను[గహమః౧; ల, (పీయమైన (ఫు 

త. చ. 

ట్ర ము, + గనవా వ 

వ. గ. త్రీ) ఆ భ్యాసము, అలవా 

జ్జ బంతి, చేలు బంతి, చూచి వాయుట, 

ల్ పపం-లాకర్నా (6) అభ్యాసము .. నో 

జేయుట, చూ-చ్మినాయుట ప్రమా తి 

బేర్ (పా) (వాయుచున్న శొనితము 

చక్యాంగా. నిలంచుట శె కింద నుత టను 
అట్టమొ!, ఒత్తున్మ మెల్సి. - 

"రగా ముషణ్డ్టైల్ (౮, 

పాటు, క; కస (గను. 

సజ మహష్ మ్ (అ) అభ్య న్త్వమ్ము టఉలకూా 

టుపడినగ్సి అభ్యనీంప బడీనది; 
రపంభ్య కై రధ్యావ! 

శ్రి పరిశ్రమ, 



యమం మక్స్ (పా, క్షీ) లో 
ము, లణగాము, నీటితితి 

యమః ముష్స్ (పౌ.ఫ్పు కన్తూరి, మృగ శా 
థి మృగమదము ణీ ( కటిం లా నాష్టు 

(సొ మృగనాభి ఎ1ఏ యషంలా రా 
న (పా) కస్తూరి బెండవిత్తులు, టకం 
యేటా “భిండ్తీ (ఉక స్తూరి టె చెంచ 

యమం వ్ (అ) కవ్షమైన గుర్లస 

మెన న, సరము, కఠినము అసాధ్యము ॥ 

మ. (మ స. కష్టము, గ్రోమ, క్రై శే?మ్సు 

ము , ఇబ్బంది, 0 స్సు గయ -- 

పజ్నా (ఊఉ) క్ షృమువచ్చుట, ఇబ్బ౦దివ 

చ్చు, (యం పహా (స్కౌసం 

కటవారణుడు, క; 1ములతొలగించువా 

డు, న హు. 

మష్లూర్ (అ) కృతజ్ఞుడు, చులువు 

రువనివాడ్డు. 

స్ట ర్డీ శ య్రోయేం వష్కూరీ (అ. క్రీ కృళజ్ఞ 
త, మేలుముకువమి, మేలుతలచుటి. 

యయిం నుష్మ్కూ-క్ (అ) సంబేహాస్పద 

మ్శు ము శఛంకీికము. అనుమానా 

స్పదము 

న తయ [ మష్కీ_ పౌ (పొ.పు) తోలుతిత్ని, 

తోలుసంచి (చిన్న ది 

ఫీ అ మి అ ముమ్మీ ముమ్మీ_. 4 

(సొ కనూరివ న్నెగల, నల్లని, శ్యాను 

ము, (గుద్దము).. 

అుతితి , కడగ ([ 

0 టట్లు - యం మాస్కే.ంలాంధ్నా' 

(ఊత) పెడ రెక్క-లువిరిచికట్టుట, సళళ 
ఇట జేయుట,. 

ల్ నుమాల్ (అ) కదలలేని, శుష్కి_ం 

పత వాతముతగిచినరోగ,' కొలుసే 

న నొప్పికుంటి. 

లీ ఉరాటితి మష్టూల (అ) కలుపబడిన,కలిపిన, 

రీస్ 

చేర్చిన 'శేర్చలడిన, చేరియున్న కూర్చ 
బడిన, కూర్చిన సమ్మిళితమైన, మిళిత 

ము , నొనితము, సంకలితము. 

మ నుహ్మాన్ (ఆ) వాసనబూనీన, 

వాసనపట్టించిన, సువాసీశతము, పరినుళ్ 

యుకము, న. 

ర్ట (అ (స్త్రీ) కళిసియాలోచించుట్క, 

సమాలో చనమ్ము ఆలోచన సమకాడ్తి 

వ న. నవ వేళ్లు అలో 

వనపడ టు? సమ్మెకుట, సమ్మెకట్టు. 

యనమల ముషవ్వమ్ (అ) కలతజెందిన, క 

లవర మొ౦దిన, సంభమపడ్న, వ్యాకుల 

మొ౦దిన, తత్తే అపడీన, వ్యాకులితము , 

న్యాకలితుడు. 

మ్యషం మమ్వాట్ (ఆ. శ్రీ) ధర్మవీకలన 

ము ఛృశానము, 

త్రి మవ్ హూద్ (అ) సాశ్షీయుఖమ్లు, 

(పమాణయుక్న ము, నసీదాఠరితామెనది, ని 

కస్త శ్చయి౮పబడీనది; సమట్షేమందున్న ది, చూ 

చినది, (ఫ్రత్యతమ్ము నిశ్చితము; సాక్షీయై + 
న, (సమాణమెన. 

యో మన్ సూర్ (ఆ) (ప్రకటితము, (ప 

వ్ వెలడియైన, (ప్రఖ్యాతిజెరిదిన, 

(ప్ర[్యోశము, క్రీం ర్వి మతితతూ టన బయం 

కర్నా (ఉ (పకటెంచుట, వెలడించుట, 

వెళ్లడిటేయుట (ని ) టయంటావోనా 

(ఊఉ). వ. (వనీదిజెందుట, 1ప 
ఖ్యాతిజెందుట, సళ. 

యటమని. మషియ్య ళ్ (ఆఅ్రై శ్రీ ఇచ్చు ఇస్ష 

ము (ఇదిఈణళ్వ శే చృశే నాడుడురు): ఆతృ,.. 

స్ష్మా, స. 

వని ముమీర్ (అ) ఆలోచన బజెష్పువాడ్గు, 

యోచనజెప్పువాడు, బోధకుడు, మార్గద న 



య (దిశి ర్6 య్రాటిని 
పప మపపుపాాలా పా 

దర్శి; మంి, కార్యదర్శి ౨ (ది) త్ 

ఎవి నోస్ (అ) అంకరం[కషర శ్ర, 
న. 

అమ (046 ముసాహీబ్ (అ.ఫు) సహచరు 

మ వెలికౌడు, సహవాసి, సహాయుడ్తు, 

పరిచ రుడు, | 

హాచర్యము, సహవానమ్ము . హారి్య 

ను, సంగటి, ల 

ఉనే (64 నుసారి (ఆత్ర వ్యయను 

లు, (ప్రయములు, 'వెచ్చములు (ఏ. ప, 

న. 
యనే[ద4 మసాబ్ధు (ఆ, శ్రి రణర౦గము 

యాుద్ధభటులవరుసలునిలు చుషోటు, రూ 

ఛపరీక్తులు (ఏ స ల 

ము 007 ముస స్ట (ఆఫు హస్తస౦ంక 
లనము, ఒండొరుల చేతుల, పట్టుకోనుట, 

' షెతులుకలుపుకొనుట్ట వాస్తసంకలిత 
యము, 

ధానము, సంధి. 

ముసబ్బర్ (ఊ.ఫు) ముసా౦(బము, 

జ్ యు కమా బైల ముసహ్హహ్ (అ) సరిజాచువాడు, 

సరగేయువాడు, పరిష్కరించువాడ్డు ప 

రిష్కార్న్య. శోధకుడు, 

(యమీమముదిశ ముస నా (అ. ఫు) సగప్పుటము, 

(గ్ర౦థమ్ము పుస్తకము, బ్లిరానుషరిక్తి, 
ట్రమడ మిస్ జాబ (6, స్ట (గవూ' ణము, 

సాత్యము, 
లె క న చ ॥ 

ఏ లయిన మస్దర్ (అ,ఫు) అన్న ను. 

నెడలుచోట్టు మూలము, అగి భీము? శి 

యాూమూలఅము, ధాగువ్ల; , *, రకము, 
ణే 

నసదజ (6) *. గొయక ఏందుత ముసి (టా; న్ 
శ్రముగలుగ జేయునద్శి టౌ "కరము, పీ 

వ 
న్న ఒప _ ప్రమిల నున - వై (౪) 

టా కనని, నిజశపరుపబడీనది, ని 

ఆమని నెప్ప బడీనని, (భువః నగు ప బడజీనాగి 

సీదా౧త్క రగ౧చినగి, సు, మన 

శ్వితిము, పగిష్క్య్బతిను, 

పగి గవి, ఫు టలు; సరచువ గ్రభంి ము నీల్ ( మ ప ప 

డు, నిజమనున?డు, 1 పకూళము గా టిస్వు 

వడుం; సమ్ము నాడ) దెగి గుర్త ఫ్ఫుజీయు 

వాడు, ప 
వాడు, 

సైనా మ్య్మసఅ (ఆఆ తిల పుకక్య- 
లలోనొకటి, జ టలోనో$్రట; పద్య పొ 

(+ మసాలెవ్ (అ.ఫ్రు సంస్కా-ర 

(ద్రస్యములు, దేనినైననుమేలం తరముగా 
జేరసటకువలయు మ వసువులు పరిమళ ద 

వ్యములు, నుగ౦ధప్రష్యములు? వసునా 

,మ్మశై, పరిక్షరములు; తిరుగ బోతి వస్తువు 

ల, సోఫుగింజలు: సోఫు, . €రుగి బశ, 

సర్ స్క్యార ము; వెండిలేక బంగార సరిగ, 
. ఓలతారు; సంస్కా-ర విషయవ్సు ద్ర 

| 1 ఏ ఎ దార్ (పా) పరీపుళ [ద్రవ్యముల 

సంస్కరింప బడినది బోఫ పున వేనీనద్ని 

. బొగ్గిచీనది? సరిగ వేసీనని, జలతారుగ లది! 

యొ (64 ముస"లిహ (ఆ.ప్తు సమాధాన 

ము సంధి ర ౧) 004 కర్మా 

మాధానపడ్డ, ట, 'సరిధ్గిజేసిశొనట, 
యాచం) (ద నుసాలభాత్స్ (క్రి) సతూ. 

త మా ఏలు ద్ర లగా నా 

న ఫద్యకు శూ కించుట, ఈల ర5౮' ర్జు 
బస్స 

గ్ర మిస్ళాప్ (అ) దీపము, నిచ్వె. 

దము, పద్య చ రణము, ప యా, 

నిజపర చునది; నిదర్శనము, దృ హ్లేంతము? 



క ఫదిోీ స్ట్ ॥ ఉదితి 

హు మ్మ (అ. యాం టు, | ఎవడ మిన్ న్జోల, (ఆఫు మెరుగు బెట్టునది; 

జెట్టిరరంగము, గరజీశాల. "మెజుగు సాన మొ||, 

యర మగ్రద్ధో (అ ఫు వ్యయము, ప్రయ | బరిం మానల్గా (ఆ) నమాదే చేయుచోటు, 
ము 'వెచ్చము; "వెల, (కయము, మూల్య (పార్థనస్టానమ, [న లలల మనీ 

. ము; ఉపయోగము, [పయోజనము. దు; మహమ్మదీయులు నమాడ్తు చేయుచో 

అవ్వి (రితి మ్యనూళ్ఞా (ఆ) (వయపడిన టపరచుకొనుప స్రుము. ఆసనము, చితా 

ది, వ్యయ మెనది,' వెచ్చించినది; పనిలో య 
తగులుకొన్న, ప పనిగొనియున్న , పనిట్రోను శి ముస్లిహ్ (ఆ) బాగుజేయువాడు, 

న్స నిమగ్ను డు, స తీరికలేని సంస్కార, చక్క- జేయువాడు, పరిస 

పనిగల ( యయ ంరి ఆ పశోనా |" రముచేయువాడు; పరిపారకము. 

చరిత మస్టవాత్. (అ. శ్రి ₹ై"చిత్య 

ము, యోన్యక, స ససుపాయము, బాగుజే 

యునది, ఆనుకూలప్ షయ ము; ఆనుకూల్య 

, యుకము , రూగ్ట్టము, సౌకర్యము, 

న. ఆలోచనము, నదూలో 

చనము, [ర యయ ఎట కర్న 

(యి సమకూడియాఠోచచించుట; సమావే 

శమగుట్ట క్కటజేయుట, సమ్మెక ట్లుట, 

ఉ .పనినొనియు౦డుట, పనిలోను౦డు 

ట, తీరిక లేక్రయుండుట, నం 

యజ్యల్వరిం మనూస్థోయ్యత్ (ఆ స్త్రి తలి 

"కౌర్య నిమన్నళ, తీరిక లేమి, పనికలిమి, 

స స పని పాటలు, వ్యవహార 

న . 

యో మినీ (అ. స్త్రీ) మసరుదేశనం |, 

కలకండ , పటిక బెల్లము, క ఎ, వక్జోత్ 
యమరి4ి మస్తబ (ల ఫు కల్టంగడి, 

సారా యీ. న 
న ష్ (౯) 

యికొట్టు, మదిరాగ్యహము; సత్రము, ధ సమయోచితము, వేళకులనుకూ “లమెనదె 

ర్మశాల, . శెలానుగుణ్యము, సందగో చికేము. 

క్రయడరిశ ముస్తస్థా వ్ (౪) ఆ అఫీమ్టుడు: శోరబ [04 మస్తహతన్ (అ) సమాలోచన 

డినవాడు; య ము, (శేస్టము. హబేరతు పూర్వకముగా, యో-చనపూర్వకము గా, 

బవామ్మరుగారపీర్యవకీనో యను 
'మేలనుకొని, చాగనుకొని, మంజికొోరకు, 

చో ఆ యమం మస్తకిరూమా( ఆ, శ్రీ) శచాగుకొరకుపుల.కొరకు. 

. ఈూమంధకము, పిలికంన్తగుగెలము, టే ండత మస్తూబ్ (అ న
ా 

ంచిశి ముస్తలహ్. (ఆ) శాస్త్రీయము, ప 
న కొటకవేసీన " 

రిఫావ, సాంశేతీకము: సాంప్రజాయప | కీ ము నలా (ఆ) నిష్ణగానమాహేచగు 

, దము, 
వువాడు,. చచ్చినవారిసషిండిహో డళము 1 

(04 ముసస్టోహ్ఞి (ఆ) స్వచ్చము, శుస్తమ; 
మొ భుజించువాడు. 

ఫరిశుదవ (+ ముసమ్మక్ (ఆ) దృఢనిశ్చయక్షన్ 

య | 

స్వరలి* మునజ్జిస్థై (అ్ఫు శుభ్రపరచునది, ళో కృతనిశ్చయ మొన, దృథనిశ్చితీము బాద 

ధశము, పరిశోధకము, శోధకా షధము వత] జా ఇకాద (ఆ) దృుఢసంకల్చ 

శ్యుభపరచుముందు. గ. 



ఇదుతి 
(౬ 

ర్ం 1౯ ఏళ్లదేశి 
క ననున ర నకాకా నన సోలుత తు సేువరడారయరాయాునామునుననానారురునతనులననను 

అ ముసన్న ఇ (ఆ) కృశకము, కల్పిం 

చినది, చేసినది. 

సిరిని ముసన్నిధ్ధో 

డు, శ-దయిత, (గ్రంథకర, లేఖరి కర 

లేఖఏడు, 

అమీసీరిశి ముసన్న (అ) రచితము, (గ్రథిక 
ము, స:కలిత్రము? (గ్రంథధమ్ము. ఫుస్తకము 
క్. 

టు రి. ముసన్ని వ్ధిత్ (అ స్ర్ర) రచి 

యి౦ంచిన గ్గ౦ంథములు, రచనలు కృతులు, 

యవ పైసరిలి మున్నూఅ (అ కృతము, "చేయ 

బడినది , కృలేకము, కల్చితము, సృషస్టము, 

సృజింపబడినది; నూసపస నవీనకల్చ్పన, 

యి(్యసరిశి మన్నూ అట్ (ఆ - త్ర) కృతే 

(ఆ) రచియి౦చినవా 

(| 

కములు, కల్పితములు; పర్షిశమలు, పం 

' షపొణములు, చేకిపనులు, నిన్నాణములు, 

న రం నూ? తనసృష్ణులు. 

యీ హరిత 'మన్నూయీ (ఆ) కృ(తిమము? 

కళ్చితము, కల్పించినది, మోసపఫుపన్తువు, 

బూటకఫు నస్తువ్సు 

ఏఈ ముసవ్విర్ (అ,ఫ్యు చిళ కారుడు, 

చిశ్ర లేఖకుడు, పటములుదించు వాడు, 
'పతీమలు నాయువాడు; శిల వ ్గవా 

ముల. చేయు వాడు. 

ఏ పైర4ి ముసవ్వర్ (ఆ) వితితము, దించిన 

ది లేక చిళ0చఛచినది; పటము, చిత తృఠరువు, 
క్రుప నుసవ్విరీ (అ, శ్రీ) చి చిశ్రలేఖన 

ము పటములుదించుట చితములు నా 
్రి 

యుట, 

శిల్చవిద్య . | 

యస్యంరిత మునిబత్ (అ, శ్రి కీయము 
ఆపద, వఏపతు, సంకటము, కూ, జ 

అవీ 

-ఖము, దురదృష్టము రత యుజస్టులిన -- 
చేద (పా. కైవోపబాకుడు, ఆపన్నుడు, 

పటములు వాయుట; శిల్పము, 

విపన్నుడు, అర్హుడు, 

లుక్న్న వాడు, (64! యినంరిని 

ఉఠా నాశ ) కిషమనుభవించుట 

అల్ €ఊ4 గు?రిజ్ ((0.ఫ్ట్రు సాముజేయు 

వాడు, పోటరి, జెట్టి; “కార్యదర్శి 5 కై 
ర్యనిర్వా: స*నుడు; పట్టుబడి ప్టు వాడు; 

పనివ్షీయి౦ మవాడణు; సాలివాడు. పొత్తు 

గలవాడు, ఉమ్మడికాడు, 

ద్ర ఊ ముూరెఇ౬ (అఫ్ల ) 0) పొతుగల, చే 

రియున్న _టాడీయున్న , (వ్యా) కళ్ల స్త 
రకము, తద్గర్మ కెలము, 
గ్ ౮ 

యు (దం ము జౌఅ్యా (ఆ) న్వెసణమ, 

"రండంశల్సు శటిరిపు, గణితము; ద్విక్వ 
ము, ద్వి శ్వాంశీ పదము, ఆ౦ఠమం౦ంనుద్వ 
న. 

ఏ (దం ము బి న్ (ఆ.ఫ్ర) న 
ద్ధి సరిత మ, 'కలివినది, సంబంధి౧చినది, 
చేర్చిన, న టా. 
పరిసర్మప్రచేళములు,. మాపగణుందలిప క్రి 

లు, (వ్యా ) పస్టివిభికి, 'సంబంచార్థకవ 

యుల కదం ముఖాస్థాథో (అంక్ర్రీ పరి రిసర 

(సబేశములు, చుట్టుఫక్కాలనుండుప లై 

స్ట పట్టణము[కింది పెలుపా లెములు, 

మిప(్రజేశములు, ఫాయిక్క్టువినయ 
ము, 

గ్రసని [డత మగమోన్ (ఆఫు రచనలు, 
వ్యాసములు, లేఖలు, 10%ములు, విష 

తుములు, (గ౦భిస్తవిషయముల.. 
ఎప్ (టి ముబేయై. (ఆఫు) నంక్రటము, 

, ఇబ్బంది, వ్రాాధ 

ద్రయుడిం శైబూత్ (ఆ పట్టుకొనబడి 

నద్శి పట్టుబడీనది, నిగృహీతము, (గ 
ము; దృఢము, బలెస్టము, గట్టిది, స్ట్్రమె 
నది నిలుచునది, సభ్చలము. 

నంకటములాోత గు 

నానా 



్రఫోలీలీ ర్ ఆటఎసలతి 

టర పటి మజ్ఞైబూత్తీ (అగ్ర్రీ) పట్టుద డు, భంగ పడిస క లవరపడీన, అత్త రపడీ 

ల, దృఢశ్వము, జము, సాటవము, 

కనే 
య్య గట్టితనము, -నెళ్చల్యము. 

సవన. మున్హాహ్క్ (ఆ) నవ్వుపుటిం చె 

డు, హాస్యాస్పదము, సపరిహాసకము, న 

వ్వించువాడు, పరివోసకుడు, హాస్య గా 

డు, విదూషకుడు, నఫ్వుల బండి, 

లదుదిం ము ప్రహక (ఆ ఫ్ర నవ్వు ఫుట్టించు' 

నది, ఖ్. హాస్యము, ఎకసశ్ళె' 
ము, ఎగతాళి, నవ్వులాట. 

(131 యుఊ-- ఉడౌనా (ఉ) పరి 
హాసముజేయుట, పరిహానీంచుట; ఎకస 

క్కా_ములాడుట. 

దిశ మ్యూర్ (అ) అపకెరముబేయునది, , 

హానికరము, అపనశిరకము, అపకాిరి, 

బాధకము, (వతిళూలము, ఆహితము, కీడు 
శ్రీయునది. = 

ఎ ,ఊం మిళ్టోరాబ్ (అ. (శ్ర్రీ 

యించుటకు (పపేలికిపెట్టు కొనుతీగయుం 
గరము, నఖ. 

జీ 'మడేజ్జల్ (అం శ్రీ త్ర) ) హాని, క్రీడ, 

అపకారము, _అహితము. 

అప్పు భదత మ్ఞరూబ్ (అ.పు పు గుణితము. 

ఎచ్చవేయబడీనది, (సంఖ్య అంద 

లీగా నహ (అ గుణకము ఎచ్చ 

సేయుసంఖ్య. 

క్దితి షభ అ 

)). వీణవా 

స. కలత జెందిన, రత్త అపడి 

న, వ. 

ఆ 
డు మ 

'దిగ ల పడినవాడు, 

గ పడిన, 

పటుత్వము, బలిస్టత్క సిరత్వము, నిలంక 

నషపడిన్క చెబ్బ' 
ల ల వ 

కగలిన, భంగపడిన, నిరు ప్తాయ మైన; 

. నునగునిలకడలేనీనా. 

న్త వ్యాకుల; డిన, (] దం. 

ఎఎ ఉల్ హీల్ (ఆ దురవస్టలోనున్న వా 

డు, వ్యాకులికమనస్ము-డు " సంకటస్లితి 
| గి థి 

లోన న్న వాడు 

యయ ముక్ఞా (అప్ప 
కండ, య. తిండిపోతు, 

0 ఈ మిజ్ఞఓమార్, (అనీ (తి గ జైనుకుగా 

డిదిస్పుచోటు, గజ్జిముగుడి, గుజ్జపుమై 
దానము, తురగ రరిగ ము, రణరంగము' 

న 

ము. ముానుహిల్. (అ) భంగురము, 

నళ్వ రము; భన్నము, నష్టము] అఆలసము, 

మందమ్సు చురుకులేని, పరిశ్రాంతము, 

అలనీన, శ్రమపడిన, బలహీనమైన, స డి 

న, బడలిన, | 

రాట ముఇజ్ఞిమిర్' (ఆ) హా మ 

నసులోనున్న , ఊోహలోనున్న, ఊహిళ 

ఘు, భఫౌవితముః అభి కపేతము, ఫభావముగ 

లది; ఇమిడియున్నది; ' అంశర్భూతము, 

సంకల్చితము, నూచిళకము, 

౧+ఊ* మా జ్ఞైమర్ (అ) మరుగుపడియున్న 

మా౦ంసఖ౦ందడము 

ది, పిహితీమ్ము దాపరికము, శహస స్యము 

అంకరంగ ము, మనసులో నున్నది; ఊహి 

శము, ఫావికము, ఊహింపబడినడి, ఫా 

వి౦పబడినది. 

టదిశ ముస్టోమిన్ (అ) ఛేర్చికొనునది, క్ష 

లిపికొనునది, ఇేరియున్నది,. కలిసియు 

న్నది, చేరినది అనుబదము, అనుబంధ 

ముగానున్న న. 

ఫదుని నా మూమ్ (అ) | కలిపినది, చేర్చి 

నది? ష్ సంజ్ఞ గలది, ఉ కౌారయుక్త 
ము, 

టమ ష్ విషయము 
ర్ర్యయా చుద్యూన్ (అపు విషయము, 

(యీ 

గా 



ఆ౦ళము, అభీ పాయము; వ్యాసము, ర 

వన, లేఖ, 

న్ మా (ఆఅ) గళము, జరిగినది కో 

వం _- మౌళ్ణ (ఆ) జకిగినబటే సూజరి 

గినది, పోయినమాటపోనిమ్ము గత౦గత 

ము. 

(6న మతా (ఆ.ఫు) వెన్ను, వీపు 

నవాయము, అండ, 

(యం ముతా బలి (ఆ) అను సారము, (ప 

కారము, అనుకూలము, యోగ్య, ఉచిత 

ము? సవశానమ్ము సద్భశము; పోలినద్ని 

టన బయం కళ్నా (ఊఉ) సరిపోల్చి 

చూచుట, సంజూచుట, సంజేయుట, 'న 
మనుజేయుట (డి (టం - హోశా 

(క)సరిపడుట, సరిపోవుట, నమమగుట, 
యవన ముళాబర్జోత్ (ఆ. త్ర) సౌమ్య 

ము, సమానర; పోలిక, సాద్భళ్యము, 
అనుకూల్యము; ₹చిత్యము, యోన్యశ, 

తగవు, సరిపడుట, పొంతనమ్ము నంఘుట 

నము, కలయిక పొందిక; సాంగత్యము, 
సం౦గకుము, సంగత, హాడీక', 

రం ముతా2.. (అ) విధేయన్సు, విళేయశ 

గల, విధేయుడు, యజమౌని, సేవితండు, 
జాలీ 646: నుతాలిబ్ (ఆఅ.పు) అభిపాయ 

* ముల ఫౌవములు, (ప్రయోజనములు, ఉ 
శ ఘయొనములం ఆవళ్యశతల్యు అక్క-జిలు, 

అపసరములు, అగ త్యిములు? ఆభిలా షలు, 

కోరికలు; పృష్టములు; అడుగ బడినవి, ఇ' 

వ్య్వవలనీనవి ( (ఎ. న, యాలీతిం )- 

లీ యం ముళౌాలబ (అ.ప్ర) అడుగుట, ఇ 

మ్మనుట, (గ్రావ్యూము, తీసికొనదగినది, 
అచ్చుదల, అప్పు, ముణము, ఇన్వవలని' 

నది, (గహణము,. అధికారము, 'పట్టు 
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యు బలము, 

రన 
సప్పులు, ఇవ్వ వలనీనవి, బుణఫొరములు, 

లయం ముళ"లఅ (ఆ). సమాలోకనము, 

అవలా*కనము, అవలోేడనము, (శధతో 
జూచుట: [౦థావలోకనము, పగషేము, 

చదువుట, ఆలోచనము యోచన, 
యని ముళియ బ (అపు సర సము, ప 

రిహాసము, 

న మళ్బ ఛో (అ.ప్పు ముహాననము,వ౦ 

టయిల్లు పాక హూము, 

గ్రైం స్టా బా (అ. పు నంటపా్ర 

జనన, శనేటవ, సచనపొర్రే, 

బ్రమ ముత్ విల స్ (అవు). వంటలవాడు 
పాకుడు. 

ద్రం మల్ బ2... (అ. “ఫ్ర) ముదణ'లయ 

మనుః ము[దాత్సోరశాల, (ఉచ్చుహూటము, 

దకం మత్ బూ (అ) వగడబడీనది, 

పచీగెము. 

ద్రాస*ి మశ్ బూ. (టి న ఫావయో 

_ గన్టము; సహాజమ్ము స్వాభ' వికము; అను 
కూలము, అనుగుణము; ముద్రిధము, అ 

చొ చత్మీన, అచ్చు వేయ బడీనది, 

య్రసలని నుత్శూల(ఆ ) ముద్రితేము , అచ్చ 

ర బడినది, అచ్చు వేసినది. 

అని ముం బ్ (అ) ఫొటకుడు గాయ 

కుడు; సంగీతము సాడువాడు 

ఏఖరం 'నుత్తరిద్ (ఆ సదా ఆను సరింపవల 

సినది, [కమాభివ్ఫగ్గిగ లది, (ప్రవహీ౦చున 

+ వర్తమానము, వృగిబొందునది 
ర్రుకం నుళ్ రూహ్ (ఆ ) బహిష్కల్భారిన్యు 

.; ఫరి" "భక్ ము, పళితను, ప* తుడు, ర్య 

డు) | బహ్హీడు, ఏచుడు? నిమఠేస్శుడు. 

'యిట్పాతీం మళ్ ఊమాల్ (అ) ఫోజునప 

చనులు భోజన సామి, 

యిటు లయం లా బాత్ (ఆ) అప్పు హక్. మత్ ఊన్ (ఆ) నిందతనవు, దూ 



షితము, నిందింప బడినది; నూరి,జాడ్యము 
తన్గిలిన, మారిజాడ్యగస్తము; వ్యాధ్యిగ 

స్త్వము, రోగముతగిలినది;ి పొడవబడినది. 

సేం ముతల్తా (అ) బంగారువూలతపూనీన, 

గ సువర్ధేము, 

అం మళ్గబ్ (ఆ.పు) అర్థము, ఇావము, 
తాత్పర్యము, అఖి(పాయము, సాఠాంశ 

ము; ఊ స్రైళము; ఉ ఫపాయము, కౌవలసనీన 

ది, విషయము, అడిగినది, అభిలపీతము, 

క) 1? అ్యటతం -బరారీ(పా) సన 

సాధనమ్ము స్వారనిర్వహణము, ఉరైళ 

మునెర వేర్చుకొనుట, ఏళ రయాలటిం 

జా, శకొయాద్ (ఊఉ) స్వార్గపరుడు, స్వ 

(పయోజనపరుడు, ఆక్క-జను బట్టిన ఖెలి 

"కాడు, ,నవ్యాజమి తము, (36 టయ 

_- నిశాల్నా (ఉ్ఫా ఊద్దేళము నెర వేద్బ 

కొనుట, తై ల ల (డా సారాం 

ఛమేమన, సారాంశమిద్ది 

దమం మళ్లా (అ.ఫు) ఉదయించుచోటు, 

తూర్చు; ఆకెళము? "కావ్యోదయము, 

కృత్యాది, , కృ త్యారంభపద్యము లేక సా 

దము, లేక చరణము ఆత(ం క 

(ని - సాజ్ధైహోచా (అ) అకళనము 

నిర్మలముగా నుండుట; వ్యవహార మునిరా 

మయముగానుండుట, ఆటంకములు లేకుం 

డుట, నిరాఘాటముగనుండుట, 

గమ ముర్చే ల౭_ (ఆ) "తెలియ చేయ బడిన, 

తెలిసిన, తెలి నవాడు, ఎరిగినవాడు, తె 
లిసీకొనినవాడ్డు (గహి౦చినవాడు. 

' ముర్లస్థైగి (అ) అపరిచ్చిన్నము, విము 

కము, మకమ: స్వత౦ంలేము, అద్దులే | 0 

సద్ది, స్వే చనల, సంబంధము'లేని, తశ ,. 

లాటములేని! నిర్బంధములేని, కట్టులేని, 

నిరంకుళము, సమ్ముగము, సాంతము, బొ 

తుగా, సుత ము. , (ల! పడా 
ఊల్ ఇనాన్ (అ) నిరంకళాధికారముగ 
ల్క సర్వ స్యాగం్య్యమాగల, నిరంకు 

శాధికార పభుస్యైముగల. 
జం ముష్ట్వ్య"న్ (ఆ) సంపూర్షము గా; 

సొంతిము గా, బొత్తుగా, నిరంకుళముగా. 

అందం మత్తూభ్ (అ) అభిలపీకము, కో 

రినది, శాంఠ్షీళము, కావలనీనది, అడిగి 

నది; ఆవళ్యకము, అగత్య మెనది కా 

ఉద్దిష్టను, అభి పేతము, 'పయోజకము. 

జా ముల్ మయ్యన్ (అ) సంతృష్పి గ 

ల ;స౦తృష్ప ము,సంతుష్టీగల, నంతు ష్టమ్ము 

సురతీతము, నిశ్చింతగల, మనళశొ తిన 
ల, వ... ని ర్వ్య్యాకులుడు, నిశ్చిం 

తుడు, గ్రశిదం లా కర్నా (ఉ) 

కకక స. బ్ర స నముగ 

లుగ జేయుట, సమాధానపె సం 

తోష పెట్టుట, ల. 
జేయుట 

22+ ముత౦జన్ (ఆ.పు్రు మాతిసమును 

పరిమళ (ద్రవ్యములును చక్కె.అయు కలిపి 

వ౦డీనచి తొన్నము, మాంసఫపుచి._తొన్న 

ము, 

(గ్రూంశి ముతవ్వ్ఞైః (అ) మెడలోకడీయ 

మువేసీన, కంశకెవేనీిన, మెడపట్టావేసిన 

'సెడసంకెలవేసీన, డలోగొల[సు వేసిన, 

మెడపై గీత లేక ఖు. "పెడ చుట్టు 

క0పివ లె కఫూజగల సావురము. 

కా ముతఫ్టల్ (ఆ) ఫొడిగించినది పొ 

డ్నుగైనది; “ఎ ల్రేనది; స్ట ము, 

స్వంత మిత్హర ౬ పు నిల్ల చెంబు, 

; మాడే చేయుటకు ముందుకొలు సేతులు 

కడుగు కొనుటకినచెంబు; కమండలువు, 

కొ బ్ము చెంబు. 
(9 



అవీ (ఈ 

యో మతీర్ (స్ వర్ని” నునది, పర్షి తము; యుల వ ఆబిద్ (ఆ.పు) 

నూతీము, (సవించినది. 

ఓం నుతీ2. (అ) విీయుడు, విధేయ 

“తగల, లోపడిన, సళవరి, 
మైన, వళ మెన ఆధ్నములో నున్న. 

గ్ా ముభిన్ట్ట్రర్ (౪) జయముగల, "గెలు 

ఫుగల, "బేశమైన, విజయుడు 

లం ముచేల్లల్ (6%) న చలోనుఠలిచ బడిన, 

నచ వీయ బడిన, ఆవాాదిశము. 

ప ముజ్ఞాలిమ్ (ఆఅ) చీకటింల, నల్లని; 

గోప్యము గనూధము; అగ మ్యగోచర ము; 

౯) పకువగ ల, 

తఉయామయము, 

జట మజ్లూమ్ (ఆ)ఫీడితము, జాధితము ; 

దూషీతము గష్టము; బాధితుడు కీ డ్తెష్తు 

డు, దీనుడు, 

ష్ణ ముస్టోన్న (అపు) అనుమానాస్పద 

ము సంచేహాన్బదము, ఊహాసం౦ంకల్పము; 

అనునూనము, నందేహను, 

టి మజ్ఞైహర్ (అ) (ఎ చరన సనమ 

(పక్ లన నమా, (పదర్శనశాల;ర౦గ ము, 

నాటకళాల, దృశ్యము, అగపడునది. 

రో ము్ఞైహిర్ (అ) (ప్రదగ్శకడు, ప్ర 

వర్ఫించువాడు, చూపువాడు; (ప్రదర్శక 
ము, (ప్రకటించునది చూఫునది, (పచుర 
పరచునది, తెలియజేయునది, 
వారి రి కుడు, వార న చెప్పినవాడు. 

ము జ్ఞైాహీర (ఆ, +-పుగ్రపకటితము, (ప 

దర్శితము, (పచురపరచినది, "చెప్పబడిన 
ది చూపబడినది. 

గో మజ (ఆ) సృ నహ, సపొతము, కూ 

ద్ తో తోడ వె! లలన ళు 

త్వయము, 

మఠథన్ (ఆ) తోడనే, ఇంటసే, అప్పు 

కృ ఏకకాలము తోడోన, 

చెప్పునది; 

స యా 

జీ 
సా 

మ స్థానములు ; (ఎ వ ష్ట్ర) 

న. 

ఏం లకీ (అ, నీ) లోశొంఠతిరము, మ 

రఠలవోవలసీనచోటు. 

దవ మఠిదిన్ (49,ఫ్టు) మూఅనులు, (ఉ 
త్ప “ఘానములు, గనులు, శునులు (వావ 

ప్రా) 
జీ!! ఏ4 వఆగి భాహా (9) చణ్యా రడుదీని 

ని అతతొలగిం వా , రారుందుఖ క, 

ఈన్వ్యదోరతతు, పరిసన?రి తుఎ"ాపటు, 

గ్ర ను ము అరి (అ ఫ్ర నిరో 'ధకము, 

ఆఅనగంచున ది, విగ * గురి ము, 
౮ 

| గు. వల; $ 

షు 

11 (న్న గి, టిల 
న. 

అలి 4 ముఆగ, (టి న. గ “సిము, క 

రము, స్ప, షల రు 

ము, ప... ప. ర న ముం 

నటం నఆమ (ని లీ 
శారము, (బచుకు “జగన? టిసి , భూవనతి 

గ్ ౪4 య న మిఆటి (పా ఖు 

యారితజీవనముగ” లవాగం, న న్యాగ్గుడు, 
జ్ర ౧ 

0 ట్టు బద్మఆట (పా) ఆన్యా 

హం లవాడ్డు పర ॥ 

లిసియుండుట, న... 'సామొజి 

కభీవితము? నసంభుము,' సనల' జము, జీవిత 

మ్సు అన్నో న్యము, టన్మోన్యసం బంధము; 
అఆహారవ్యవవా రాగులు, సావాచర్యము, 

నపాచానము, 

బ్ో! 

ఫట గక 

సరి ఆ4 ను ఆనీర" (అ) సమకాలికుడు, (క్ష 

"కాలమంనన్న జ రు 

లం ఆఆ మలఅనీ (౧) పౌపముల్కు.. ఫౌపి 
బిరుగ్ బడీన ఏ శు, 

అవ[ల4 ములస్గో (అ) తమించిన, వోన్నిం 
చిన, విడిచిసే, వదలిన; పన్ను లేవం౦దజినీ 
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టో ౮ ముఆళ్థా (అ. ప్రీ మన్నింపు, క్ష 

మాపణము, తృమించుట; విడదల, విడి 

పించుట, విషపోచనము; ఉచితము గాపిడు 

చుట, మన్నించుట; పన్ను లేకుండజేయు 
ఉట; మౌనము, నీతి ఖీ ఏల ళీ ౮౫ దార్ 

(సా) మా-న్య ముగల వాడు మాన్య దారు 

డుు అగ హారికుడు (రు ( కోలా 

మాం౦గ్నా (ఉ) తృమాపణ ముగోరుట, 

మన్ని ౦పవేడుట కై ఫ్ 6 స క్రయ! తట 

ట్ ఇన్సీమ్రారీ (అ)ళాశ్వ తాగహారము, 

సర్వ భూన్యము యే (మి (సమ కీ ౮ 

యొ ఫీ ఇజవాయాథ్ (అ) యావే 
వాగ్రహారము లేక మాన్యము, తట 
ఆప్త ఏ కవీయ్మ (పా వ్యాన 

టె, సు౦కము లేకుంవసామ[గులు, కొని 
పోవుటకువిడుదల-చీటి జ్య తీ 04 
నామ (ప విడుదలచీటి, విమో-చనప 
(తము, విడుదల కౌకిశము, 

యత (6 ముఆ్దైబత్ (అ శ్రీ) కట్టికొట్ట 
డమ, శిత, దండనము, 

క (6 ముఆలిజ్ (అ.ఫు వెద్యుడు, "వెజ్జు 

జ్ 

అట 4 

సంబంధముకలు. సట్టపనిబడుట అఆ (248 

త స 
పొరము, చే వెలచేరము. 

ేహటిం ముఆన్ (అ “రగ బడువాడు, ప 

గవాడు, వైఎ మూరుడ్న, హఠవాది, 

"మొండి, ష్ 

ల్ ౮4 ముఅన్ఫైీ (అ, ఫు) అన్నోన్యప 3ష్యం 

గము, ఒకరినొకరు కాన లించుకొముట, 

టన 

యో టో మలనీ (అ) ల ర్య అభి పాయ 

ములు, థఫావముల్ను 

(వవ ). 
అంత రార ములు 

ఆర్వీ ళాయంల్వీ (46 ముఆవజేత్స్ (అ.శ్ర్రీ) 

ముఆవజే (అపు) (ప్రతిఫలము, (ప్రతీకార 
ము, (ప్రతికృతి; (ప్రక్యపకారము, వ్రతా 
మ్న్నాయము, ఒకదానికివూజుఇం కొకటి; 

(పత్రీ మాబు, తిరుగుదల, అచ్చుదల, 

అచ్చుకొనుట, మా ర్చృుకొనుట, పరినరన 
| క జావ 

ము, మాజకమ్ము త. మారుదల, 

మ స్టా స. (పతి 

ఫలము, 

చికిత్సకుడు, భిషక్క-, ర ఏ6 ముఅవిన్ (అ,పు) సహాయుడు, 1 

ద్వ ౮4 ముఆలజ (ఆ. ప్టుచికిత్స, వెద్యము, హాయ కౌర్మి రోద్బడువాడ్డు. 

లో ఆ మఆలీ (అ) కౌన్నత్యముల్కు గొప్ప | యశ్వో౪* ముఆ;నక్ (అ. (క్రీ) సహాయప 

తనములు, సునతలు, డుట, సహకొరము, సహీయముతోడు. 

44 ముఆమల (అ.ప్పు) వ్యవహారము, | ఏవి౪* ముఅహద (అ.ఫ్రు ఒడంబడిక, 

ఇచ్చిపుచ్చుకోలు | వర్ష కసం బంధము, వ్యా 

పొరము, మాటముచ్చటలు; రాయనవాొర 

ము, వివాదము, వ్యాజ్యము; విషయము, 

వాంళము;సంగతి, (్య 4౮4 -బన్నా 

న. స్య పహారముచక్కా-ఒడుట కార్య 

ముకలినీవచ్చుట్క కౌర్యముతీరుమానమగు 

ట్, రసు అలి 24 న పజడ్నా (ఉ) 

సమాధానము, కట్టునాటాు, సంధి, నమా 

'భానము, సమ్మతి, ఒడవాటు. 

జలా ముఆయన (అ,ప్రు సమాలోకన 

ము అలోళకనము, దర్శనము, చూచుట; 

-పెవీచారణ; పరీత, విమర్శనము, పరిశో 

ధన గాజూచుట, నిమర్శనగాజూచుట, ప 

రిశీలనము, సరిజాచుట, ఉంగణజూాచుట. 



సగితి (క్త 

తతి మి2_ బర్ (ఆ.ఫు, ఏజు మొక దాటు 

సొధనము, పడప పుట్టి, అకుగోల, ఓడ; 

వ౦ తెన, వారధి, 

నుఆచబ్బిర్. (అ.ఫు) స్వప్నఫలవేది, 

స్వష్న ఫలము జెఫ్టువాడు. 

తలల మషాబూద్ (అ.ప్ర) పూజితుడు, ఈ 

శ్యరుడు. 

ఎ(ఫయిం ము2ఒతాద్ (అ.శ్తీ తై) డ్రమౌణము; 

నియమి౦చినపరిమాణము, కెవధపరిమా 

ణము కొలత్త పరిమితి. 
తి ముష_త్రబర్ (అ (అ) విశ్వాసపా 

(తుడు, నమ్మతగినవాడు, నవక కు, 

పరుపతిగలవాడు, పలుకుబడిగలవాడు., 

యత్ర ముజ_తబరీ (అ. క్రీ) విశ్వాన 

పా్యర్రత్య నమ్ముదగియుండుట, పరుపత్శి 

పలుకు బడి, నమ్మకము; గౌరవము, మన్న 

న; మర్యాద, గొప్పతనము, విశ్వాసము, 

టయిం నుషరదిల్ (ఆ) నున్వ “మ్, 

మధ్యమము, పరిమితము, ఎచ్చుత గులు 

లేని, తగినట్టుగ; సమశీతో ప్టము గల, 

మధ్యస్థముగానున్న; తగినంత గా నున్న; 

నెమ్మతిగల, మృదున్వ థావముగల, 

నిమ్శళ్ముగ ల, సభు స్వ ఫావముగల 

(ట్ర ముఆతరిశ్ఞై- (ఆఫు అఆత్మేపకు 

డు, పూర్వపత్నీముజేయువాడు, కూడద 
నువాడు,. కొద నుచాడు, అడ్డము జెప్పువా 

డు, త, వ 

శ మ. ఆటంకపరచుట, నితో 
ధించుట, 

అవాలి ఆరర (ఆ) ఒప్ప్వుకొనువా 

డు, సమ ంచువాడ్తు. 

యా ముఅత్జోద్ (ఆఅ విశ్వాసముగల 

వాడు నమ్మువాడు; భక్తుడు, నమ్ముకము 

ట్వ టేన్నశి 
[యా నాలననాగాకుననానాకనననుకనానునకు భన డాాయాుననుననానా నుక నానవానకనపడననవవాతవ ననన 

గలవాడు, మతేస్సడు, అనుసరించువాడ్తు, 

ఏితగనతి ముఅతమడీ' (అ.ఫు) నమ్ముుకస్థు 

డు మ. విశ్వాసపాత్రుడు, 

నిళ్ళసింపబడీనవాడు, అంశతఠంగికుడు, 
కార్యదర్శి జః న ఆవ్ 

(అ) విశ్వ సింప బడిన వాడు, విశ్వాస 
ము౦0చ బడినవాడు, నిశ్వాస ప్మాతుడు 

ర్సమాతి ముఅబీశ (ఆ.ఫు మవోగ్మ్యము, 
ఆ సా ధారణకృత్యము. 

(రా మథఅజోొన్- (అ శ్రి) గ౦జూయి 

యుచక్కె.రయు. కలిపిచేసీనముతుపదా 

ర్థము, లేవ్యాము (నంగ) న 

తము తి మళదలత్ (ఆ. క్రీ న్యాయ 

ము, సమానభొవము, ధర్శము, 
రప మటిదన్ (ఆ,ఫు) ఖన్మి గని, లో 

హోదులు[క్రవ్వితీయుచోటు., 

టోఖ్ోో ముటద నీ (ఆ) ఖనినం|; ఖనిజము, 

గ నినుండి త్రవ్వి సీనిసది. 
యిులటంముల నుటదనియాత్ 

ఖని బములం, 
చ్రటోశి మ౪దూద్ (ఆఅ) లెక్కి-0చినది, 

సంఖ్యాతిము, లెక్కన పెట్టబడిన , లకీ[ాం 

పదగ్గిన; కొలదిసఅఖ్యగ ల. | 

ల ఎఏ౫4 .ముజఒ-దూల (టి 'దాటిపో బడీనది, 

అనుదితేము? (వానీయుపలుకబనని యత్న 
రము, అనువ్చారితేబు. 

శ్ర ఏన మళదూమే. (అ) నిర్మూలతేము, 

అభ*వముజేయ బడీనది, నాళము జేయ బడీ 

నది నష్షము, 'లీసండజేయ బడినగి, 
ర న. ర్నా (ఊఉ) శేకుంన 

జేయుట, నాశముజీయుట, 

3చ*4 సుళద (అ.ప్ర) ఉదరము, 

పొట్ట 
ఆలే మాలతి 

న! 

(ఆ. స్త్రీ) 

కడుపు, 

(అ ముఆజ్జబ్ శికీతుడ, దండిం 



న. 
సబడినవాడు; బాధితుడు,వీడింప బడీనవా 

డు, నిరుగుడు, ఆటంకపరుపబడినవాడు, 

సీ గ గ; [41 ఛి ఆ 

యి మలం మ౭_చ్చారశ్. (ఆ స్త్ర) శత్షమాప 

ణము, క్ష మార్చణము; నెపఫము, మిష 

ఏసీ మగడూర్ (అ) మీమింప బడినవా 

డు, కృమింపదగినవాడు; వృమార్హుడు; 

లోపముగఅవాడ్కు ముక్తుడు, విడిచిపెట్టి 

న, తీసివేసిన, వదలివేసీన; నమరతలేని, 

పనికిమాలిన, ఖ్ 
(24 ముఅబ్హా (ఆ) దిగంబర ము, బిశ్ళల, 

దిసమొల, నగ్నము; (వాయని, తెల్లని, 

ను ను భయు; స్వచ్భ్చము. 

"పెఒ రాజ్ (అక్ర) నిచ్చెన, 

ఆవోవాణఘు, మహమ్మ కుగారి సరా 
ఠీ గ 

రోహణము,. 

గ్రోలి మ2_* కవ అ.పు) కలియుచోటు, 

కలిసీనచోటు, ఘటన స్టానమ్యు సంఘట 

నసౌనము, కలిగినచో టు జరిగనచోటు, 

సరేగతి, సందర్భము, స! (ప్రదేశ 

ము, నూ, 

ప అటీచి (ఆ, తెలఫునాడు, ఎటు 
అ ణి ము అఫ్ ( ) లుల్రు $ 

క చేయుఐ+డు, పరిచయముజేయువాడు, 

“తెలియజేయువాడు, ని వేదకుడు; వర్షించు 

ఛాడు, 

44 (న్స్ రి షో సపరిజాన తీ ము రిస్టత్. (ఆ) స ము; 

“త్రలివి; ఎజంక ఫరిచయమ్ము విద్య, పాం 

డిశ్యేముు సౌధకము, సాధనము, (అవ్య 

యము) ద్యారా; మూలమున, చే చేత, 

తో తోన. 

న ముజ-రక (జి.ఫు) ఎవర రంగ? 

యుదము, జినడము. ఆల జగ్ ల్ 
స్ట శ ॥ య్ ర్వ 

(పా) ఫ్స్గ్జట్టిలు; వీధిలో జట్టిపట్టుపట్లి గా 

ని ఇకరవినోదములు చేసీ గ? నీజనులగుంపఫు 

ను చేర్చువాడు; ఫ్ధవినే'' లు, ధ్న్నురి 

ఉద్య సతి 

వాడు, నం! ర్త బలా "కొఅద్మీ(ఉ 

(ప్రముఖుడు, బలవంతుడు. 

నిజ్ఞాపనమాు, (ప్రార్థన విన్నపము, విన౦ంతి, 
మననీ, మొటు. 

అవ్వ 24 వజూ. (అ) విదిరను, (ప 

ఖ్యాఠము, అందరికిని తెలినియున్న,* (ప 
సిద్దుడు, తెలిసినవాడు, పరిచితుడు (వ్యా) 
కర )ర్జక్కకియ్య ఊ'కౌోరము7ా బలుకు, 

(3 అనుఅమ్ రము), ఈశొరము గాబలు 

క్ర (గ అనుఅత్నర ము), 

స్ో ముఆ శ్రా జ్ (ఆ) గొరవనీయుడు, 

మహనియుడు, మర్యాదస్షుడు, "పెద్దను 
నుష్యుడు, స్ట్ స్ట 

లిన వము షా పూల్ (ఆపద భష్టుడు; పనీ 

కివూలినవాడు, పనిపోయిన, పనినుండి 
తొలషంప బడినవాడు, (తోసీవే యబడిన, 

తీసివేసిన. 

శో మషాచూలీఅ. శ్రీ) పదభన్షత, 

పదచ్యుతి, పనితొలగిపోయిననీతి, పనికీ 

మాలినకనము, పనినుండిళొలేగింప బడిన 
సిత తోలగింఫు. 

ము యా నూర్ (ఆ) కి షము, కఠినము, 
ంంలు 

కష్ణ మైనది. 
౬ 

టల ముమోషర్ (ఆ ఫు చుట్టపక్కం-మాలస 

నూసాము, బంధువ రము, సంభ్గుము , 

మూజము, 

స్రయాశ మషా షూర్జై (ఆ-ప్పు (ప్రియుడు, 

'మోహనుడ్తు నల్టభుడు, నునోపహారుడు. 

ఎర్రటి వు మ షూస్చాన(అ్ఫ మోవా నా 

“కారముగల, మోహనము ,మనో హార ము, 

"ధొను ఫ్రూరితకము, కెముకము. 

తత కు జ షూర్జా(ఆ. క్రీ) (పియురా 
లీ తి మె 

లం పలి వునోహారీ. 
శి ౮౫ 



యీ పతి 

రొ 

మ. 
ల భె || అ గ్ 

వలపు కెనితిన నము, మనోహరత్వ ము, 
ము, విలాసము, 

గయత మషెనూమ్ (ఆ)నిరపర' ధి, నిర్లో' 

షీ సాధువు, శిశవ, రశ్షీతాడు. 
సాదు. వొజి.నూమియతణ్ (అ.(న్హ్ ) 

“" సురత్నీతత్వము, న్రోషి య. శనం ము, 

యలండుోలి మి నీయ న్ (ఆఅ. 

ఆవిగేయత, 

) కు 1. త 
ఆప్నయ ము: 6'పరానము, 

(గా ముటులేర్ (గ) వాసీశము, సుఇాస 

నకటైనది, పరిమళ ముగలది, సుష ౦ ఫకు. 
లో మఆరేల్ (ఆఅ) పద (₹ష్టము, పనిఖీ 

సీ వేసిన, సకదోో?ి, సనిన్లిశ్ పోయిన 
ఉద్యో” మతీసీవేసీన లేళ నిలిచివో యిన 
వ తయన న్న, పాడ: మ 

ఎచలి చ అర్షలీ (అ. స్త్రీ. పదష్టత, 
నిరు నమ్మూ పనికిమూ*ళలి నతనము, కోలు 
వులేవు, పాడ్తుబడ్రియు న్న స్ఫితీ, 

అత ంటోలి స (అ) నరయు]' షు; 

సం6గిలేము, 

చేర్చబడిన] ఫై 

చ్చయ ము చేశ గృ బదీనది. 

గద2* ము అన్ఞాడమ్ (౪ ) వ హనియు, 

ఈ వింపబడినవా వాడ, గారపనీియడ , 

నుడు, గొప్పవాడు, 

లప్ మకా ల్ (| బగ్యోూగ్యము, 

న, బుదిన౦తెను; సయ శ 

కిము; ఊహాయె గ్మము, గెలివిగల, వినే 
కముగ౫ల, సక్రిమై న న, న్యాయ వె స,యో 

గ్యమెన, స్వ భావాన హలము, న్ 

ము; ఉచితము, అ ము, స౦శళ్చిప్పి క్ర 
ము, ఊదారయమె నది? గనమెన, 

ప య. 

సము 

గా 

ర 

యటం మజాస్షా లాగ్ర్ ( న వ్జాన; 

షయమ. లు , నా సల జ్లానగ్' ణజ్ర 
1 ఇల! 

క్రై! ఫీనళి 

ముల, ఉఊహపోప మ 6కళనం॥!, బుదిగో 
చరమల, ఉఊహానో ను ర్ు, సంభివోగ 
ములు త! వితోగు *నమ'టలు, 

వ్ల! మాం వ మె్యాల (1 .జ్జ్రునంసివముు ఈ 
హ్యాము, ఊఘింపదగినరి, సాధ్యము, 

శ యన్ (ఆంక్ష) య 
గయ: గ సక మననుండట, 

| చిలి ఘు అమె న్ని, €ఉ హాయు!॥ 
] సంభి"వ్యతిి లెగివు, (సాయి, భి"వ 
ము బస ఖుటో నో నము. 

యజ, యత మొ షు వ 

యెస్ వ్ర, ప్ర 
జ అర! 

ర. 

గ్రామాల వు తం శిరా స్ట స విలాావిము, (ప 

న. సు వ్స ర్య యి ము, న్యల సీసము; 

పి; దీ: ము ప. య. మగల్మ గ్య 

(కిరాన, 1. దొంగని; క! ఓ న కు. 
(౫ సైలన, 

(4 ముగా షు | సీం! డ్య స్ట (మ నడు, 

6౧బవమూన 

అ౦బి 

| కలు టోని, ( వ... ప్న, 

ము, తగి వ మ వీ.౧ నున 

(ము, 

(24 ను . (ఘం 6న భాయ డా, 

విద న్ హ్ గు య గ బోనకుడు, 

ద, 

న ము (! ల్ (6% వెప వ్ దా గ్ శఇగవునే 

లి గుడు, 

లఅేలుఫునా 

1 గరృృబడ ౫ నడ, వ్ద్యా 1 స క గుడు, 

“64 తతి వ్ | వి! (త్మ ఈ ట్? ద? గయి 

ఈ వె గామి ఉపె ఛ్యాయుం అ, పం 
త మ్మా ఈ ౧ సాగ రని 

రీ? జి మ ౧ వి)! (శ్రీ) ఠి భా 

యిత్మ్యెము, పగమెలు? 11. 

గనీ ఆ 24 స న. సు(ల వేగినే 

స్ బిపి, చును తిగెడీ సెట్టింం “క్కి-ంచిన, 

చ్ షె గి ల్ న న 
యాః వట స్స (౫. తు ష్ట్ర న. గ్ ( చు! 

45 | 

నంగ” స గ 



శ్రా మషాలూమ్ (అ) తెలినిన, విడితము, 

(ప్రశ్యమము, వ్యకొము, ఎటీగినద,. పిచి 

త్రము ప్న శలశాకర్నా (ఊఉ) తెలి 

సీకొనుట, కనుగొనుట, ట్ి జో 

= హీనా (4) తెలియవచ్చుట, విదిత 
మగుట అనిపించుట, స్ఫురించుట్క 

చుట. 

యి (ల[ల4 వ్ పా లూమాత్ (ఇ, వీ) తెలి 

య విదిఠము, విద్యల్కు ళా 

వ. ము అమ్మ (ఈ ;చ్రపంచజ్ఞా చజానము, 

వ నప కీ విషయమ్సలం, (సాపంచికీవిషయ 

ము 

శ్రా ముఆల్లా (జు ఉన్నతీము, మహని 

యము, సంఫభావనియమ. , ఉత మము, 
జాలీ 

నము, బ్రాజ్యము, గౌర పనియము శ్రీల 

ఎ (పీ!-- ఆల్ వైబ్ (అ) మహోాబిరు 

దాంకిములు. 

(04 మొెిమా- వూ! ర్ (ఆ) గృహా తా 

స. కౌరువు, ఉప్పరనాడు, 

గర ల మ. సంమాణుడు, విల, 

కాసవాడు? "రా జ క టుడు 

క్ర + మెషో మ'రీ (అ త్ర) శిల్పము, 

త ర్మాణకర్మః క కట్రం షు పని, ప౦0ళాణము, 

య స్పర ఫని, ండ్లు మై! కట్టుపని, 

న. ములమ్మరి (ఆ) వయ సుమోరినవాడు, 

వన్ తప. 
ల లీ శ్ 

పరగతి ము మో స. (01 గ నింప౭ఒదిన, నిండి 

న. ఫ్రాయువ్యంతు (ది తుచి 

ఎ 

మ! 

జనులునివ సించిమున్న, పొలములు గల, 

బనా వాసము 
క్తి 

మ. కీ సలట చపరులుగణల, సూ 

స లిన్ అలవి లము, ను మ్చ్ దిగ ల, 
. 1 10 

సంతుష్టిగ ల, కా అకంలమూా, ఆనంద 

మయము, 

గ్ర 
లపక్ 

ర్వ్యశనతి. మషా మూర (ఆపు) జనపదము, 

జనావాసము, పంటభూమి; పరిఫూర్షము, 
సమృద్గము, 

టకం) శోళి మ చా మూరీ(ఆ శ్రి జన టొపహు 

గ్ ( ళ్యము, జనవాసము, పంటపపెరులు, సే 

ద్యము, సాగుబడి? పరిపూర్లము, న 

0లో మషా మూల్ (అ) అనుష్టితము, న్. 

రితమ్యు ఆచరింపబడినది?; (వ్రు సాం 

దాయము,అభారము,వాడుక, అలవాటు, 

ము యో జ క్రరా*ి మ ఎంమూాలీ అ) ఆచారమెైన, 

వాడుకయైన్మ ఆలవాటుపడిన, (పహత 

ము, వాడుకలోనున్న, సాధారణము, 

సామాన్యము. 

టం లా అరినతి ము అవ -మ్మా(అ,ప్ట పు గూ 

ఢము, గప. , గోష్యము; చిక్కు-, విడి 

కట్ట. (0 న ఆంచి ా హల్కర్నా 

(4 షా క్డి కన సవిష్పుట. 

ససయాశి ము౩ః6 బర్ (అ | ఆరి బరమను. ప రిము 

భదవ్యముతోవాసన 

ము, ఆ౦బరవాస్సితము. 

లి ముళన్ ఇ (అ,ఫు) "మెనకు వేసీకొను 

సది, పక్షాడ, శొుచేయము 

1 కం వీ (అ ఆరనసంక్కీ యథి?ర 
స్త సో ను స 

నైన, ముఖ్య మైన, అంతరము, (అభి జ్ర 

ము, భవితీము, ఊహింపదనగినది, ఉరైశింప 

ప టించినది, వాన్స్ ఫై 

చక 

ష్ 

బపజనది, 

4 (బ్రమ మ నాంమ మా నీ(ఆ స్రీ) 
ఆర్జముు ఆక పాయను; భొపము, ఉగే? 

జా ద ] 

వదా 

ము, 

ఏగొతి మఠఆవ్వద్ (ఆ వరలవచ్చునది అల 

వా'టుపడీనది, ని డుకైన, "నేర్చబడిన, 

పక వము అభ్యన్నము, 

గ్ర ్రై*ి మఠోన్ (అ.వ్ఫ) 

(పంప యద ్రనిత 0 

నహాయము లు, 



బి ఫ్యలతి 

ఏవళ్ళనేశ తమషా హూద్ (అ) ఒశంబడికయెన, 

షక నన ఒడ౦ బడిన, జన వలా మైన, 

గతృమెన, 

/ (బం మిఎ-యార్ (అ, పు) బంగా రువెండి 

మొ! మ ల యి జటి 

నా మశఈషత్ న శ్రీ) జీవనము, 

బీవిఘు, బతేము, ఫోజనపదాగములు, 

ట్రా* ముఆయ్య న్ (అ) నిరతము, నిశ్చి 

ము, ఏర్వాునది, నిరయి౦ప బడినషి ని 

యమివము. య, ఐన నోముల 
య్యన (ఆ) నీయమిత్కకెలము, 

(హో ముఈన్ (అ సవశయకుడు, నహా 

యుడు, నహళకారి, తోట్పడుబాడు, 

న ను మా యూబ్ (అ ) దోషముగలది, 

ము కళంకితిము, గు; వము, 
పా గ (పా. పుఅన్న్య పొసకుడు, అగ్ని 

క. 

కరసేడే యిల ముష్యుసెహిందీ (ఆ) 3ెర 

మాూమిడివెక్క._,. మేద చెక్క. 

548 మధ్ళూక్ (పావు గుంట, బొంద, 

పల్లము. 

౧ద! 4 ము్దోలత (అ.ఫ్పు) 

పొర పాటులో పడవేయుట, మోసము, 

పొరపాటు, (ప్రమాదము, శ్రమ కప్పు, 
ఎ ఎడు టం -- దేనా (ఊఉ) పొరపద 

“'మాసగింభు, 

జేయుట, య. వంచించుట 

రే ఊం ముర్గూ ర్ (అ) వట మ్య (పక 

లము, పిదున్ధము, 

కాగ ముగ్తయరత్ (అ. శ్ర) (సాతి 

కూల్యము, నిరోధము, వెగుధ్యము, ఆనను 

కూలత, స్పర్శ అసమాధానము, 
ఆటీ 

శీ థి అనీ బ్ అనో అలో! ఇ జో 

గేలి మ'గ్లాలినిమ్ హ్ స గలవాడు 
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ఖా 
ణ్ న౦ంపన్ను . కు సంతున్సుడు. 

అని ముల్లు రిట్ (69, వ అన్నము, అన్త్నమ 

యమం; నల్, పడమరదిక్కు_, 

యో మల్లర బీ (టి పళ్చిమము, పొళ్ళ్చా 

త్యము, పదమిటి. 

ట్రా ముస్గాజ్లి క (6) ముఠిచ బడీనది ) మజ్జి 

త్రము, మన్ని ము? బంగారు లేళ వండిా 

త ప్టు=సీనది. 

14 వూరూరద్ (ఆగర ముగ లవాడు, మ న టం 
గర్వ అవాం-కెగముగలవాదు, అహం 

“కారి, తలవిరుసు గాడు 
ణా మె శాగీ [ఫి న్డ్ ౫ ము 

యం చ నరాల (4. శ్ర) గర్వము, 
అపహా౦ంశెరము, తలవిరుసుతేన ము. 

ఏ4ం మాటతో స్ ఫు మదడు, మడ, 

మేదస్సు; సారము, నుజ్జు స్ 

బాగము; ఊచ బెండు? మేధ, తెలివి; 
గెర్టుము, ఉపం౧౦కెగము; చులజూతి 

ముత్య్యెము, (ల మ ఆ ఎ అమల్ 
ళ్ స్ (సొ రేలగొ "జ . / నళ ంధంప్సు (య్ మె 04 

వ సయాల్ సష౦ బర్ (సా) నీలో 

యగ? న్ $ 0ట్ష్యూ ౧4 ల పచానా (ఊఊ) 

పన సు. ముట, విసీకించుట. 

ళు స్తా ల! యక్ మ్న్ (సౌ మై) (నటి చుమడీచి 

సేవ, 

 అలానాానాననాలా. 

కుట్రెనది, మడిచికుట్టినజంచు, ఉం దుమన 

చినకు ౧. 

గ్ల న కై. ఫ్ఫ్ర స్త్ర ాణగ య్య ఇ 

క త 

ల నా మణ్ సరళ (ఆఈన్ర్ర) త్స్నంస 

ణము, మన్ని౦ంఫు, పొపములశను మించుట, 

నున్ని౦చుట, పిడుదల, ఏీసు*చనము, 

ఛి మగ్ ద్ టా పొద వో రి ఏ మగ్ ప్ప ( ), పొపమ లుట్కీమి 

పబడిన్క ఫుంతుడు; సరలోక్శ%తుడు, 

అరుదు (చచ్చినపాడు), 



(జ ముల్ (అ.పు) మొగలాయితుర్తక్ష. 
న! నా మ్ క్ 

నలం ముగ్లానీ. అత్ర "మొగలా 
(యితురకయాడుది; కుట్టుపని జేయు క్రీ, 
మేరిపనియాడుది; అంతఃవుర ద్వార పాల 
కంల 

శన. ము వ. లా వెన, మోటు; 

ఠఈలం, మ. తిట్టు, లూచుల్కు | 

యి(!14 మన్లోల్టజాత్.. (ఆ,.క్ర్రీ మురికి 
కూత్రల్తు, స తిట్టు. బూతులు. 

(4 'ముగ్లబై కై (అ) కహ ముం చ 
టు; అర్జమ తెలియళన. ప్ 

య మద్లైలూబ్ (అ) ఉయిరపబడీన, 
విజితము, 'లోపరచుకొనబడిన, ఓడింప 

బసీన, వళ మైన, లొంగివ, స్వాధీనమైన 

ఉం మగ్ మూమ్ (అదుః ఖితము, కన్ను 

డు, దుఃఖఘుగ ల," ఖిన్నాము, 

యే ముగన్నీ (ఆఫు) గాయకుడు, పా 

టకెడు, సంగకపరుడ్డు 

యల ముగ్గిబ్ (అ) గుష్ప్వమ్ము గూఢము, 
ఆదృళ్య ము, పరోత్షము, ఆగపడనిది, 

డాచినది. 

ముయ్యిర్ (అ) మూరినది, వ్యళిరిక్న 

యు, భిన్నము, వృర్న యము, హష్ష 

ఇషరము, 

మ. 
క ఓ 

పణ రట మనగా ల క 

69. ఆ 

క 

ష్ 

ట;' విడుచుట, వీడ్చాటు, 'వెడచాటు, 

స్ట. మస్ట్మానీల్ (అ- నంథ్రులు, శ్రీళ్లున 

అతుకులు ,కెలు నేకులకీళ్లు (ఏ. వయం) 

(యం టం ముస్థ్రాసల (ఆ) యన. 'దూర్న 

ము, దవ్వు; భేదము, - 

యమం ముద్ధోత్- (అ) ఉచితము, ఊరక, 

వటి.. (ప్రతిఫలము లేక్క, "వెలటీక, 

ఏమియు లేకుండ, వ్యర్థము, నరర్థకము? 

ర ప్రా. (త్ఫొ ఉవీతము 

గాఖనిరర్థక ఘుగా, యహ యా!) యానం 

__ శాచసజైక్. (పా) ఊరకయిచ్చిన 
చానికిఊోనులాటయేల, సమ్ యామీం - 

ర్ (పొ “వడకూడుతినువాడు, 'వెడ 

కూటివాడ్కు ఫున్నెపువిండికనువాడు, 

గర్ 6 ఆఫ --కాశామ్ (త వ్య 
పని, కూలిలేనిపని,. 

లయ మిర్ధాతాహ్ (అపు తాళఫు చెవి, 

సీం పువెవ్, చెన్సీ వ్ 

సన ముజ్ఞూతర్' (అ) అలసీన, సౌలిసిన, 

దుర్శల మైన. 

యా ముజ్ఞితరీ (అ, ఆ త్ర) ఆరోపించు, 

వాడు ఆరప కుడు, నింద మోఫు నాడు, 
అరడిపెట్టువాడు, దూషకుడు, క్షల్లరి, 

మోసగాడు, పోకిరి ్ 

[0 ముభ్ధైకక్టోర్ (అ) వకు, రికుడు, 
ఖీద 

లం మజ్ఞుతూహ్ (అ) నం 

విబితనమ్యు నతన అశార సంజ గల, 

' శబర) సుర్పగఅయమరమ్ము 

యో స ్రధాయం మష్టాతూన్ (ఆ) మోహితుడు, 

ఉఅకెలనురణము, 

యామ (యం ము స్ట్యాస్థరత్ (అ శ్రి గర్వ 

ము, చంబము; గస్త్రరు 

యత్ర ఉం న రాత్ (ఆ, శ్రి స్త్ర) వేరగు 

మూహపరవశుడు, లు 

న వాడు, కెమచింతగలవాడ్సు 

మం ముధ్ధోతీ (ఆ) నహమ్మీ యధర్మశా 

త్రుజడు, స్ట 



పాత గగ 
శతధా ననిన లరకోసకాలలనినిననానననితూ లను నాననా. 

న్న మ అప టా 

ము, గొ ర్వా ప్ప కయ? గ్ర్యాష క న స్థ షీస 

యము, 

వ్యూణ. (అ కం. భయపడిన నాడం, పా 

తహియి పను టు సురక్షీన మావ చో 
తీయు, పగ ఈ9ంలయము, 

సానము, 

నద్ర" పుం అభయ 

| 

ఈ ము “లా (6. గుం డకు బలముపు 
ట్ చుక్" షేధము, ఉత్వాభాము గలుగ 

జే ము? "వభము, ? ఖలవగ్గకము, పౌష్టిక 
స 

ము, స్ స్భాద మపే' పి కము. 

వం ముష్ధార ద్ (అ) ఒంటరి ఏూొకి, 
ఒకటి, శీవలము, తనాా(తము, 

వసం ముద్ధోరిత్ (అ) అమితేము. పుష్క 
లను, నమృగ్గియెన, 

య) క్ 
శ్రమం మ రళై (ఆఫ) ఎవాపట ననిం 

తను, చాలు, 

కరి మూూరూాల్ (అ, విారిపోయునణా స మ (ణి 1 
డం, తప్పిం ముకోనిపోయిన వాను, 
బోతు, 

(ట్ర స్స ము వ్ (జ) పన్న చనిమాను 

కొన్నది, ఆఫమకొన్నది, ఆవళ్యక నగ, 

ఆవశ్యక మనుకొన్నది, ఒప్పుకొన్నగ్న 

; య్ర్ పట్టరా (ఆ) వెరుఎర చినాది 

భ్న్నము; వ. ఫ్స్ న. 

స్ సినదె న. 

సె*ము 

టు 

తడిని మూూన్సీజ్ (ఆ య త? ర్ట ళలద్రి, 
చిపు,..లమారి, జు, రంళఅలహాంన, క ఎవ+ రె 
ల్ తలా వు, ఏంటని పోడి, 

న ప 
రకమ్సు (దోహ నెగకమ్ము (దోహా చింత 
౧ల, చంటాలమార, గలకోఉవ గి 

ఓళం 

ననన 

వతయమం ముగ్గుసిద (ఆ.ఫు) లిరుగుకొటు, 
తెలహూము, 

్యాలాసీని ష్ స్స్ (కై టక నాసీనది, ప్న 
కప... జర ఖస్యెతేము,. 
॥ --౧ఇి గ" . గరి షస (4) 15న 'సీనవాడు, 

వీపర౧చిన ఎ *డ్ల్డు, ల ష్టఖ్య్యాలే, (8 కాలా 

రొడు, 

టీం ముూవిటి గ్ (69) ఎగ ణజీ యుఇ?డ్డు, 
జ] 

ఉ ప ౫*సొనంతరము ఘబించువాడు. 
ట్రం న నే ((2) వేగు నేరుగా ని; 

జ౦చిచు*పున, సని స స్పరమ్ము వి విశదీకరించిన 

ది, వివరింపబవీన, నిఫఇదము, నమ గ ము, 
వివరషముగ లది. వ) గ్ర లము; సురిసరవనబ చు 

జ శ ఇక ఆక ట్రాతుక్కానున్నవి, ప జనపదము 
ల, చినచిన్న | ఫలేకములు, 

స. మాలి" (అ.ఖ్బు కృతము, వే 
స్త్ 1న అగ 9న ర్ంగ యి బంశనిద్మి (చా ట్ట) కర్మ, దిర్ధిళయా సక్స 

యంపు న్నను. 

ఏంయమం ఘు టి (6%) నె న పోయిన, 

ెనర*న, లేషించటోయిన, లేని, ఆ” 

తయకుండపోయివ, ని చిలో 

(బుస్క్య, ఆజా సము, హి 1 ఏంయం 

య | (౪) స్తో తేశీయిన ఎడు 

ఆసడను, త౦4 రోలు, 

పలల, 

వ మె న 
యై, 

ఠి 

స్టా ను, 

స్ట్లిసి గి ఇళ క్ష బ్రషం ము సీ (వర్మ డు లేనివా 

తం, రి న దీనును. 

అక్ర నీ వ! వ 1 చార యము కో డ్ ష్ (త్వా) (దము, 
ం నున స్రము, 

తే స య] లుం (స) సుక్క ఎ "తి ముసగలి 
1! 

సెవ*వు, 

డం వ  ] (61, నేిబె యగు స, 
గ్గ శి 

ల న సంన్య్టడు. 6 [. రా 

నుర భృ సుకు; ఆగ్వకు, దుఃఖును దు గ 

న్వు స్థ దర గుడ్డ శ ట్రయి !య్యయం న 
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ఉల్ వపళ+ల్ (అ) దది సట 

డు ;సుర్షశలో నున్న వాడు, చౌ రా. స్యుడు, 

గార్వాషం మ్థువ్వీజే (ట్ర చిన, స్వా 

ధీనపర చిన్న అప్పజ_ 
ఇచ్చిన, దత తము, అప్పితి[ప, అరోపీళము. 

శయం ము హూమ్ (ఆ) తెలియబడినది, 

జాతము, అభ్నిపోయము, భావము, ఫా 

విత శ 

ల్ల అృ ఉపకౌారకము; మేలు 

చా పయుసట, ాభకెరి, అనుకూలము, 

అనుగుణము, (ఫయోజనకారి, ఉపయో 
గక రము, పనిశివచ్చునది, 

(యం మశ్చావిర్ (అ.పు) సమాధులు ళవ 

ములంప్రడ్చినచోట్లు (ఏ.ప నె చం) 

లయం మున్ధాబిల్. (అ) ము౦౫; ప, ముంగు, 

ఫటేఖాం మ; వ్ ర్క అభిముఖము, న 

మతక్నీము; విరుదము, ఎదిరి, (పతిపతృము, 

వోటి, ఎనుట్సి | పతి; ము౦గ లి, ముందరి, 

ముఖాముఖి గానున్న ; పోల్చిచూచిన, 

లం (యం ముష్టా బల (అ.వు ఎదుకుపాటు, 

ఆ.ముఖ్యము, ఎ రుబడుట, [ప్రభా 
టెంపు, (ప ఫుటించుట, మాట్" డుట; 

సమము, లబ రను క్రై ట్య ఫ్ పోటీ, వెరము, 

విసేధము, వె పథ్యము, రతం టం 

కా (1) (దు సఒటతించుబ, మారొడ్డు 

ఓ వారిందుట ఎుకుబడుట, ఎగుర? 

నుగుట; తులదమా*సట, పోట్శెక్ళుట, 

(ది ౧ (0 పోనా (శా ముషా 

ముకు నుసుట, ఎ ఎశచపాటగుట, ఎగురు 

పోటీవ కట, పోటీ జకుగుట, వి 
వాద నముటమునట, క లవాముపడుట, వెల 

కు 

మగల గట, 

న. ను. (0 య క్రవషోటకము, బట్ట 

స. 

సప నుట, 

౧౦(ం ముస్ఞైకల (ఆఫ) అనోవ్య సంహార 
ము, ఒకరనొకరుచంపుకొనుట; న౦ంవ+ 
రము యువము, కలహాను, పోట్లాట, 

సై 
స గ యటం ము్హూ చేర బకత (అ, శ్రీ) ఉప 

ర్చణము, దగ్గరుట, సమిపించుట, సం 

గమము సంగ మనము, న్ర్రీనినమాపించుటి. 
చ 

యత్య (ఓం ముజ్ఞైరనత్ (అ. క్రీ) సంయో 
గము, నహవానము్కు మాడిక, పరిచయ 
ము, కలినియుండ్రుట; రెండు గ హాము 

మొటము, 

యఖ (యం ముస్టాసమత్. (ఆ.్రీ కలిని 
ప౦చుకోనుట, విభాగము, పం౦పకమ్ము 
భాగములు పఠతిచుకొనుట; (వమాణకూ 

జేయుట, ఒట్రుదినుట. 

ఏరి టం మ.క్హోనీడ్ (అపు) చూడు (ఎ.వ 

లయం మళ్చైాల (అ.ప్తు పదము, ఫొషణము, 

వచనము? సామెత; ఫెగము, అధ్యాయ 

నుం నంపుటము, (గ౦ఫము, ఫు స్తక ము. 

+(షం ముడ్చోమ్...మంక్చోమ్(అ వు) నిలచుచో 
టు, వు నిశానము, నలము, వబ 

ళు 

యు బన, దిగుచోటు, నా 

కర్నా (ఊఉ) బనజేయుట, నిలుచుట, 
ఎం కూ జ సజేయ 
క + (లా బోల్నా (6) బస 

నాజ్లాపించుట, నిలువమనుట. 

(సం. చు ్టిమిర్ (అ.ప్ర) పాదరి, ఊూద 
మాడువాదు, 

మ్ధూ సానికము, సా లేం మో ష్ ఎ నిక్ న 

సంక, టు పాళరమ గల, సేవా 

సముగనుం౦డు, 

యుంర్వి [షం ముజ్ఞైవమత్. (అ స్త్రీ (పతిఘ 

టించుట, మారొడ్డుట, పోటీకెక్కుట, 
ఎదిరించుట, ఆగ య. (నుతిఘటనము , 

ర్యచషం షు వై ఒర ( ని త్రై స సమాధ్శి శవము 

నంకల్చ్బములు. 



యస 
నుఫాడ్చినచో టు, “బొంద, | - 

శససేరి ముద్జుబిల్ (అ) అఫ్ట్ముఖము, .ఉన్ము 

ఖము, ము౦*ఃకుత్రిగిన, అబ్బ నలా 

పవర లం: త్త ల / 

అభి్తునైబూడే (ఆ,ప్పు వళ్ళగ తేము, 
ఈ(శ్హగ2౦తేము, 'అకమించినడి ,వశపరచు 

టానియున్నది, పట్టుకొనినది, స్వాస్నము 

లోనున్న ది, అధ్న సలము, 

ట్ర్రసమేం మరైబూల్ (ఆ) ఒప్పుకొనిన స 
న. ఆ'ోదింపబదన, ఆఈఅను మది 

ణం అ మోదికము। న ఎమ తము? తీసీకొన్ల 

బడిన,. ఎగ్నద చుకొనటడీన ఆశ్గస స్రము? మ 

,_నోపహారము, (ఫియము. 

టల ముస్టైత బన్, (ప్ర (ఇత రట్టునినోము 
లను౦ డిఎ గ వానీనది లేకు వెప్పినది। అ్తిన్తు 

వాదము, _సమాహృతన్సు, స౦వ్షీప్వము. 

॥ వన 

చ ముష్దరదిర్, (అ) అధికారకునల్య 

= బలిష్టుడు, సమర్థుడ్డు ళక్తుడు. 

టం ము వైళదీ ని యమం న్ా పు అభిమా 
భక్తుడు, న. ఆఅనుకరించువాడు, 

, కష 

టం. నమిీాషి  . న్గ్గరిన, 

_ రకుతేబడిన, 
(డటం ముదైత జౌ (అ అడిగినది, ఇమ్మని 

నది, 'తెమ్మనినద్ధి, వలనీనది: కర్తవ్య 

ము, విధి; ఆవళ్య కము, భఅవనరము, థి 

. కాజ, ఉచితము ప పట్టి, 

వలన, (ప్రకారము, తీ ఏ కూడు జ 

మ్ రొ వభ్ఞాత్ (ఆ) శాలిమనుబటైచే 

యవలనీనగి , కెౌలో-ిక ను, నమమోచిక 

ము,"కెలాను సారము యవ(యి!. చాలి 

ాయెఇ న్సాస్థై (ఆ) న్యాయాను సార 

ము , న్యాయనిస్ధ్ నాను ల న్య 

(అ) సమాపమునకుతే 

దగ 
౧ 
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రయి 

మ్శు న్యాయ్మప్రకెర మెనది. | 

సల మో” ని (అ.ప్పు అడుగువాడు 
మ. ష్ ల 

ఇమ్మ “ఇయవాడ్ర. తరువుకా 
(౮ ఖీ (. 2. డు త బ్య్యాఖ కొపలయుననునద్ని 

ర్తి బ్ సైమెని'*ఇ /ఫునది, 

స్ట మజ్జి తల్ (అపు పు సధస్థ్టానము, చం 
వదా 

పుల ఓటుం 

షం సుజైమాల్ (ప్ర వధిం్ల ల ) వధ్తి 
సాడు సరవా! | 

బే 0 మిష్థాదార్ (ప జ్ఞ్యుజ్హం 
సు కలో వూూనఘ్ముఖ అతి, పరిమి?, 

“వెంత ము, లను! మం లా ఎ మ 

రూల్. భం (*విది3 రాళ, ఏ! తకం 

చంపట జీన యన్న 

బనానా! సస (౫ ఏడ. చూ: న ॥ యవన నే ట్ (టి విదిత 

“ రెకి, స ఇతే 

టడం మాస్టిద్దర్ (అంఫు ఫాన్యము, అదృ 

షము, పిగి సోవము, 
స) ం 

గ్ర ముర్జోద్దోస్ (ఆ. పన్నిశతము, ,ఫూత 

ము, ఫుణ్యవ౦తిము, పావనము, 

గ్రతడం! యిల్లు తులము స్టన్ (ల 
జీోరునలము న. 

గనం మున్దాద్దమ్ (అ) _(ప్రముఖమ్ము ముఖ్య 

ము, ప్రభమము, 'ముదటిద్త (“గామౌధి 

"కారి ఊరి పెస్పః ; నుఖ్యుడ్యు యగ ఏ చుము, 

చులుతేరము.' 

లీ ఏష ముర్ధోద్దమ (1) ఫ్ర 4 ప్మకమను, 

(నవీళకమ్ము ఫీరిక్క (సాథమికొము, అవ 

తొారిక, స స్ట వ్యాజ్య ము, (ఏక్ట్ యోగ 

ము; సంగ ని, విషయము, టంశము, 

ఏం పే మల్రగు ర్ (ఫ్ర ఖభ "గ్యెము; 

అద్య] ము; 'సోమర్జ్మ్మ ము, ల్గెన్లీ ం' బలము, 

 . యమ ష్యళ, అమము, 

మై దీ. య ౪ 

చక, పష సెరంత,? కి కొలది. 
నం! కు అంశ 



ఫో ముష్టొట్ట్ (అ) ఒప్పుకొనువాడు, స్మ 
తించువాడగ్దు. 

క వాం క్ ౮ మిజ్ఞార కై (అ. శ్ర) కత్తెర, 

కతెరకోల,కత్సి రించు సాధనము? బిక్షం 

దష! ! --- ఉల్ హీండ్ (అ) 
పోకొతు. 

అవ్వటం ముష్దాఅబ్ (ఆ.ప్పు సమిపస్తుడు, 

డకొతు 
అలి 

లి 
ఆంతరం౦ంగికుడు, రహస్య వేది; బంధువు, 
(వియుడు, ని(త్రము, విశాాససుడు, 

“యాణతమి! ! లు ఈ --ఉల్ స్థదోమల్' 

( ఆ) ఆంతరంగక నే వకుడు,ఆంతర ౦గకుడ్తు, 

మో ముష్చోజ్తర్ (అ) నియోగ౧పబడినది, 
' నిర్ణయింప బడినది, నిశ్చయిం౦ంపబడిశది, 

నియుమితము, నిరతము, నిశ్చితము, దృ 
వ్ఆ్ర 

ఢీకృత యు, స్టౌపికము,. నియుకము, 
[ఈ 26కర్నా (ఉ) నియోగం ర తపో యె ( ) 

చుట, ఏర్పాటు చేయుట. 

యం ముండక (ఆ) సోకు నియమిత 

గళ మురోఅరీ (అ, న్హీీ ఉపవేశనము యు కత్తా” (ఈ) . 
(పల్యేకముగానిచ్చువేతనము , మాన్యము , 
వాళ్వతమాన్యము, ఉ దో్యోగము, కొలువు. 

ఇ గా వటి అో 
(ఎక రొశా (ఆ) ఫస వ్ 

ప్పుపడినవాడు, అప్వులకెపు, 
టల ఠం టు! భి అాాశీదే 

లీ ర్ మజారూస్జాంా (అ) అకాల 

ద్ధము, నికుద్దము, కట్టులోన౦చినద్ని 

పేళపరచుకొనిడినది, వళగళము, కొనలి 
భోళనున్నది, విచారణల్రోనున్నది, లా 

లోశుథచినది, ఆటంకపరచినది. 

ల్ో మజ్ఞారూన్ (అ) కలిసియున్న ది, 

సమా పసము? జీరయవది, పోఠుగుననున్న ది, 

దగర శానున్న ది, దాపెనడి, చేరి మున్న ది. స ప స ర! 
శ్రైై మజ్ఞానూమ్ (అ) భాసంప బడీనది, 

వి;కృమ్ము విభెజిక్రము, పంచ బడినది; 
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భాగ్యము, అద్భష్టము, వీధి, బైవము? 

విభాజ్యము, _ల్వ ॥ ఉునీల లా ల్నరేవ్ 
(అ) విఫాజకము, ఫాగించునంఖ్య, 

శద! యు గ్ర్రైాళి -- ఎలపెమ్(ఆ) 

గరిస్ట సామాన్యము. 

పట ముర్దోస్షర్ (అ) పోట్టుతీసిన, వక్క 
తీసిన, తొలకజలిచిన, తోలూడ్చిన తో 
లుదోగిన, తోలుతీనీన 

భుదకల మస్దైనద్ (ఆఅ,ఫప్రు ఊద్దేశము, అభి 
(పాయము, అభిలాష, అభిలషీకతము, 

వోరిక్క (1 ట్ల చండల లా బరానా (జూ 

ఊర్రైళము'నెర వేరుట, కోరిక ఈ డేరుట. 
స4 ముర్చాన్సర్ (అ) న్యూనమ్ము తక్కు- 

వెనది; కొరతీగలదె, లోపముగలది, కొ 

తి వడినది. 

త్యాంయల వజ్ఞైానూద్ (ఆ.ప్రు ఉద్దేశము, 
అభ పేతము, అభిలషీతము, ఆభిపాయ 

ము, అభీష్ట, కోరిక లలంపు, 

ఏవం మళజ్ధైానూర్ (అ,ఫ్తు సంగ్రహము, 

సం వ్నేసము, సమౌహృాళమ్ము సంక్షీప్తము, 

తగ్గించినద్ధి క్లుప్పము-. 

ర్వ (ది మజ్ఞానూర (ఆ.ఫు) గర్భగుడి, 

అంత క్ళాగము. 

సం . మిన్టోర్ (ఆఅ.పు) ఇిల్లుకలమునకుపల్లు 

కొట్టునపుడు అడుగునఊోత గా బెట్టుకొ 

య్యముక్క-.. 

గళ ముకఠథర్ (ఆ) బొటుగా పడినకి, 
న్ రం 

(సుతము, గళితము, (సావము, కోరినది, 
14 మక్ తఈ2_. (అ.పు) కవికయొక్క-క 

'డపటిచరణము, . కృతికర్నయొక్క-నా 

మాంకీితముగలదరణము ; సమా ప్పీ శ అంక 

ము, విమెళాగ సానము, ఉపలాటుచోటు; 

నిలకడ, విరామమ్ము విరమణము. 
"క మూర్జోత్త2. (ఆఅ) కోయబడినది, ఛ్ధే 

ఎ! 



శశి 

పతి 

వేదితము, కన్పిరించినది పరీష్క్య్బాతము, 

శా సాను వష. కత్తి రిరచిన గడ్డము 

మొక . గ౦భీర మైన 

గ్గ మురా౭_ అర్ ఆ్రి లోతుగల, లోతు 

గాత్రవ్వినగుంట మొక, గంఫీర మెన, 

శతి - వ (సా మున్దోఫ్ఫ్ళా (అ) అంత్య 

(పొనముగల, (సొన యుక్కము, 

లా మరల ప ళోళము బేనీన, బీ 
నలువేసిక, గజిమయవేనీన, కీలీతము. 

అటేయత ముగ్చూల్తిబ్ న్ మార్యువాడు, పరి 

అామ కారకుడు, నూర్చు, తల్మకిందుచే 
యు, తారుమారుచేయు, నూతనసృష్షిబే 
యువాడు, (కొగ్న వాటిని కళ్చించువాడ్తు. 

ఏషల ముగ్చాల్లిద్ (ఆ అనుక రించుఎ+డు, 

క 1. ?ిష్యుడు, భక్తుడు, 

అనుసరీ౦చుచాడు, 

ఆయత మరైలూబ్ (అ) పరీవర్శిలేము, 

మార్చ బడీనది, పరిణకము,' మూరినది, తేఅ 
(క్రీంచైన, వ్యత్య స్వము; తారుమా నది, 

వ్యత్యయము, (క్రీందలయొనది, ఆలే 

1 - మిస్తరీ (అ) కుడియరుడమ 

లలో'వెటును౦డిగెదివినను ఒళటిగానుం 

డుపదము, వాక్య ముమొ!. 
(పలి మైనాతీస్ (ఆ.ఫు) ఆయ 

స్యా.౦తము, నూద౦టు రాయి, 

అతి మిజ్ఞైనఆ (అ,ఫు "పెండ్డికూతురిము 

కుసువ్యస్త్రము, మధుష ర్క్యము, ఊత్తరీ 
యము, 

లూసో. మద్దాల (అ.ఫు) 'సామెకృలోలోక్సి, 

ని చ్చునది, 

త్ో ముర్టవ్య (ఆ ఫు) అట్ట, కెకితపు 

అట్ట. 

స. ఇత ) జగెలునబడీనవొ 

ఈ 

డు, విజితుడు, లో ఎరచుకొనబడినవాడం? 
అగహపాతుడు, శిశ్షీతుడు, పీడితుడు, . 
శ్ లి న 

సోలో ము్యుయ్య్యా (అపు ఫ్యా! ౦తి తెచ్చు 

నద్కి వమన"ారి (మందు), 

(౪ టనత మిస్రైాయాస్ (అ.ఫు కొలకోల, 

కొలిచెడుకల్ట; గడీయార ఫుముల్లు; మాన 

ము, కొలుదునది, (పమాణము, ల్ 

య్బి|మయి!--- ఉలారారత్ర (అ) 

ఉస్తమాపకము, ఉప్పమానము, (యా 

యుల! ఆ- ఆలోమాసక్ (5 జ వాతా 

వరణమాపకము, బుగుమాపకము, బు 

తుదర్శకము 

ఏట్యునీత ముర్టోయ్యద్ (ఆ) వటి పెట్ట బడీనవా 

డు; నిబుడు, నిఖ' “డు, బ' డు , బ౦డి, 

స సస ఖు. పవర సొలవాసీ, 

ట్రయసనేం ముర్జోయ్యన్ (జ్, పు) బంశారు 

లేక వెండితీగ శేకసరిగ, బంగారు 
లేక పండినోటు. 

సహో ముస్టాయ్య మీ, (ఆ, శ్రీ బంగారు 

లేక 'వెండిజలతారుపనిభేనీన  నరిగపని 

వేనీయున్న, నరిగపనిగల. 

యాత ముష్టోమ్ (అ) నివాసక మైన, బనజేనీ 

స (నర మైన? సు. ల సౌవర 

ల సహా ప, ఫ్రానివడు, నివాస సుకు. 

యు న్ను [కం ఆ (6 మశ్కౌ--జభాకీ(హీ టా) + 

ముక్క. జోన్న. 

(4 ముక్కా (హి.పు) ముష్టీఘాూతము, పిడి 
కిటివోటు, 

యట్ ఈ నుకౌతబ్ (ఆ.ఫు) బడులం, పాశ 

ఉం 0. 
యకం ముకొతబత్ (అ, శ్రీ ప్యతవ్య. 

వహారము. పాప తృరష్మక్రములునానీకొనుట, 

ఈ ముక్కో-ర్ (అవు) వంచకుడు, మో 

నగాడు, టకట్టంరి, ధూ రుఢు, 

శాలలు, (ఎప 

హరాయ ల" 



క్రం. ర్చి 
మారి, 

0 ఈ మక్కో-ర (అ. శ్రీ: వంచకురాలు, 

మౌసగ త్తె, మాయలాడి, ధూర్తుఠాలు, 

టక్క-లాడి. 

య్ర్ర ఈ మక్కాౌంరీ (అ. క్రీ మోసము, 
ధూర్తుక నమ్ము పంచన, జిత్తులు. 

యట ఈ ముకొస్టూ (అ,పు) దివ్య బోధ, 

దివ్య సంకల్పము, -బైవికము గాదోచినవిష 
యము, ఈళ్వర(పేరణవలన దెలియవచ్చు 

నవిషయము, 'చెవపేరణచే తెలియవచ్చు 

టి? (పత్యతటద్వే షము, 

యళ మకొస్థృాత్ (ఆ. స్త్ర) (పతీకార 

ము, వైరశుద్ది, నస్ట్రపరిహారము, (పతఫల 

ము, (పత్యపకొారము 

గ్ర ముకెల్ (హి దశ ర గానుగ వద్ద, 

6 చాబ్ప ముకెల్ )) అను దేవతకు" వేడ్య్ 

ముపెటుచోటు, సుకొలనివేదనపానము, 
0 మకాన్ (అ. ఫు నివాసము ఉనికి 

పట్టు; ఇల్ల, గృహము, ఏ1 ఈం 

కా. (పా గృహపతి, గృవాసుడు, 

టు శ ఈ౦ గ్య _. కిరాయీటేనా 
(శా ఇల్లుఅ శ్రైకుయిచ్చుట, అసో ఆ ౦ 

(స ---కీకాయలేనా (ఉ%) ఇల్లంఅ ఫైకు, 

పీసికొనుట, 
తకం మశొయిడ్ (అ) మోసములు, జిత్తు 

లు, టక్కు_లు. మాయలు, (ఎవ సయ్యనలి) 

యణ ముక చిర్ (ఆఅ) గౌరవించు, పెద్డ జే 
యు * ట్! క 1! 7 అను వాక్యమును 

ఉద్ధోషి-చువాడు లేక జపించువాడు, 

యయ ముక్- (హ్ శ్రీ) ముక్సి, విమోచన 

ము; విడుదల 
ఛల్ = ళ్ అ, ల్ని “| టం ముర్త్ (హిఫ్సు మౌక్కికన్ముము లేము: 

యంతణ మకళ్ (అ ఫు) పాఠశాల, బక్సి, 
గ్ర అతి శ 

విద్యాలయము, 

"5 శో 
ఆరణి మకూబ్ (ఆఫు లిఖతకు, (వా 

నినది, ఉతృరము, లేఖ, వీటి అ 

ణు '-౩లెవ్ (అ) ప(శ్రగృహీత్య 

పెవిలాన దారుడు, ఉత్ప రముగొను నాడు, 

త్ర ము. (ఆ) సరతుష్టికరము, నం 

తృపికరమ, కాలిన౦త, హాలిన, "కొప 

లసినంత, ఆటునట్టి; సరిపోయెడు, సరిప 

డీన 
హోమం ముకుట్ 'హా.ఫు మకుటము, ముకు 

టమ్సు బొమిడికము, 

బీమ౫ 'మిశ్్హల్ (అ.ఫు కౌబుకపుడక, 

కండ్లకు కాటుకపట్రించుకొను నీసపుపుడ 
క (కడ్డి 

ఏతి ముకద్వర్ (అ) 'కలుషితము, కలకత' 

జారిన, మురికియైన, బురదగా-నెన్న మలీ 

నమెన (నీరు మొ); వ్యాకులితము, మిన్న 

ము, దుఃఖితము? (శాంతము, వేసారిన, 

విసికిన (మునన్యు, 
9 మళర్ (హి,పు)'మకరమా,మకరరాళి. 
ఛో మక్ (అ,ఫు) 'మోసమ్ము నంసన, 

మనూయలు, క్రయుక్కే 

టం ముక" బా (హీ పూర్వపతునూ 

"జేయుఓఏ, ఒకరువెప్పినది కొదశట, అ 
క ల లేదనుట, లేవనిచూ 

స పశద్టర్ (అ) శండవ సారి, మరియొ 

కమూరు, రు? ఫునరుక్తమ్ము పలువమూ 

రు సు తా! సెక్టర్. (ప్ఫా 

శఅండుమూడు సారులు, వం మా+కె 

మాటికి, తేపలేపకు. 

నుకజ్ఞన్ (ఆ) సంభావితుడు, గ ర 

వింపజడినవాడు, గజారవనీయుడు, వం 

దికుడు, పూజ్యాడ్కు సేవితుడూ, సుసూడు? 

గొప్పవాడు, 



యామి 76 
కో ఇచను 

యజమ మకమతశ్ (అ క్రీ ) ఖభునత, 

, గౌరవము, గొప్పకనము?; అనుగ్రహము, 
కటాతృము, (పసాదము. 

రం ముకర్నా (హి) అడికప్పుట, లేదను 

ట్, వ. 

స్య మ[కూహ్ూ (జ అనిష్షమా, అనుచిత 

ము, అసహ్య కరము, రోత ఫుట్లించునది, 

జుగు స్పొఇ౦తీము, ఏవగింపుళుటైం చునది. 

సం - ఘం మక్కం-డ్ -మక్ డా (హి ఫు) 

పెద్దడాతసాలె పురుగు, 

సా మక్ డీ (హి. శ్రి సాలెపురుగు, 

సాలీడు, లము రఘు -ా కౌజూలా 

షి ) పావొట్టు, బూసే, సా లెపట్టు, 

ఆతిసున్నితము_ 

ముక స్సర్_ (అ) ముక్కలైన తునక 

లైన, భిన్న మైన, శిథిల మైన,వి భాబితము, 
' గాగములువ్రీయ। బడినది. 

ణీ చుక్స్చూబ (ఆ) ల రము సంపా 

'దంపబడినది, గ డి౦చినన్, 

“తీ! ఏా యేుజాతీ (పా) స్వార్ట రితే ము; 

తానుగానంపాొగించినది 

శ సం మక్సూర్ (అ) ఇకారసంబజ్ఞ నల, 

జు (లి ) అనుగుర్తుగ ల (౫ తిక) భిన్నాం 

ల 

అవ్య షం వ. (ఆ) (ధకటికము,. వెల్ల 

పేదచడోనే, “'పగ్యతమ, రై -జెపీకము గా 

లిపిన , ఈళ్వ ర్యపేరికరు, 

| ట్ట ముక ౬ఆబ్. (ఆఅ) ఘనము, స్టునప 

రిమాణముగ ల, పొడుగును వెడల్చును లో 

తునుసనమానము"గాగ లయాకెరము, 

ల "మక్ ఫూల్ (అ కురువ పెటెన, 

కట్టు ఇల్డేన, 

అమా 'ముక్తల్లన్ధ (అ) కష్ష పడీ చేనినది, (శ్ర 

మపడి చేసినది! పరశమతోజేసినది; పరి 

య్ 

పష్కతము, నక్కగాఆల౦కరింప బడిన 

ది తీర్చినది, దిగ్గినది సబ్దితము, అలంక. 
తము, నీ0 గారీరిచినది, మికి..లిచక్క 

గ+నమర్చినది, 
యణ ముక ల్రల్- (జ్సి రశ్నఖచితేము, మణి 

మయము, మణులుచెక్కి-నది, రత్నిను' 

లుం దా పీనది, (ఫకెళశమా' నము, అలంకృత 

ము? కిీటముగల, 

(టంత ముకమ్మల్ (ఆ పరిపూర్ణము, స౦ 

పూర్ణము, పరిఫు*ర్సి యిన, సమాప్తము, 

పరిసమాప మః, సొరరగితము . పారడీత్య 

ముగ్గాల, 

యాం ముక్షెత్ (ఆ, 

అధికొరము, బలను, 

యా మహ్నాస్ (ట్ర ససము, దాచిన 

ది; యే సము స గ్య నశైమక్నా | 

న్ పా) అణీము టిము, 

ర్త్రెశి మకోహా (పై) కామంచి వె, 

వతి 1 ఏం! పి (6 కాలామళో_ 

ఉఊదావముకో (హి నలకావంచి, లలో 

తి లాల్ ్ మకో (సొ) ఎట్టి కామంచి 

దిటు. 

య మక్క-_. (అపు) అశేభియాటేళమరదలి 
ఒకపట్టణము పీరు, ఇదియు హా జరళు మవా 

మ్మదుగారి పన్న నక, 

అటం. మన (హీ, -ప్పు నవనీతము, వెన్న. 

(సం, ప్త (హి.ఫు) దంతములులేని 

ఏకుగు; కాలికి ఆరబా టిలేనిలోడివు' చే. 

ఆం నుఫ్ఫీ (హి. శ్ర) వ. ఈగ, 

గంపా ఆకా న 
_ డా, పీనీనా౦0ి, 

వ 
పిడికిటిపోటి, 

టి మకయిా హం టల న 
హ్ స్రీ) ముక్కల గ, 



ర్చి (4 

యిద్యయం. మకీదఠత్. (అ. క్రీ) మోసము, 
న౦చన టక్కు-, అపకౌరము, 

రసం మక్షీన్ (ఆఫు ఇంటియజవమాని, 

గృ హపతి, గృహస్థుడు; నివసీించువాడు, 

నివాసి, ఉండువాడ్లు; నిబ్బరముగలవా 

డు, గాంఫీర్యముగ లవాడు* గంఫఏరన్వ 

ఫాపముగలవాడు. 

ఏ ముగ్గర్ (హి.పు) లోడి మల్లులుఅ 
ఫ్యాసము చేయటకు ఉపయోగం చుకొ 
య్య, గద, య. 

0 మగర్ ) కాని, అయినను, క్ష 

న (ట్రా 

సంకోచించుట్ట వెనుకముందాడుట, వె 
నుకొడుట, 

సే మగర్ (హి,ఫ్యు మకొరము, మొసలి. 
(66 మగా (హి ఫ్రు గర్వవోతు, అవాం 

“ెరముగలవాడ్తు, ఘాస్తు, పోకిరి. మూ 

దుదడ్గుం, నిలబిరుసు గాడు. 
ఈ - (ఫి మ్యగాపన్-మగ్రా 

యీ (హీ, ఫు) తలబికసుతనకు, అహం 

కారము, ధూర్హత్వము, పోకిరితనము, 
స 

న మగర్ మధ్ (హ్ పు మకర 

ము, మొసలి, 
ద వ ర క 

క్ మ్మగీ (వౌ త 

కస్ ఇమ మీలా (హి.వు) ఒకఘాటువిత్తు 
లం, గాటువిత్తులు, 

క మగస్ (సా.ఫు ఫు) వ మశ్నీకము, ఈగ, 

తయ (లా, ఎషవాద్ (ఫొ త్రేచ్చ 

స మధువుక్షీ కము, 
ళా ష్ జో, జో మ మగ్చిర్ (హీ.ఫు) మార్గకీగ్య మా సము, 

న్ హగ్గన్ (షా) మగ్నము, మగ్నుడు, 

మునిగినవాడు; ఆనందనుగ్నుడు, ఆనంద 

పరవశుడు, ఆనందభరితుడు, సంతోషప 

శ 

)నడికొప్పుదూలము. 

(1 / ఈ 

రవశుడు, 

(స్ మఘా (హి ఫు) ) మఖానత. తము. 

యో ముల్ (పా. వ్ర ఫ్రీ త) యామీసారాయము, 

సాళాయి, 

414 ముల్లా (ఆ.ప్యు పండితుడు ,శా స్త్ర జాడు; 

ఆ పాధ్యాయుడు, వెద్యుడు, తీర్చరి, 

పురోహితుడు (ఉ) ఇతర పక్షులను, పిలు 

మట స [గ్య 
తోరా రాని (స్ఫౌా కరానుషరీ 

ఇచ పట్టించి (పమాణము చేయించువాడు, 

క చలా గరీ (ప్రా ఉపాధ్యాయ 

త్వెము. 

న మిలాప్ (ఫొ, త) "మేళనము, కల 

యిక, ఐక నుక్య ము, పొందిక ఆనుకూ 

ల్యము, అనుగుణ్యము, అనో్యోన్యము, 

సంధి, ఒడంబడిక, సమాధానము, పాం 

దు, కూడిక, శేరిక, సమేేళనము 

యే మిలాపీ (హి.పు కలిసి మెలిసనియుం 

డువాడు. 

14 మల్గావ్ (అ,పు) నావికడు, పడవ 
క 

వాడు; పడవనడఫపువాడ్సు తండేలు; ఉఊ 
ప్వుతీయువాడు, ఉప్పుచ్వేయువాడు. 

మి 4 మలావాత్, (అస్త్ర లావణ్య 

ము; రుచి; సౌందర్యము; చేవూకాంతి, 

అందము, చక్కదనము. 

తమ్మీ మలాహిడ్ (అ ఫు) నా స్తికుడు, 

చార్వాకులు, పాషం౦డులు (వవ ఏద!0) 

దము 14 ములాహద్చే (అ పు వీక్షణము, 

చూఫు, దృష్టి; కటాతము, కటావమువీ 

క్షణము, (శేగంటిచూఫపు, చూచుట, సరి 
చూచుట, అలోకనము, పర్యావలోకన 

ము; అను[గహము, (ప్రసాదము, దావ్ని 
ణ్యము, “వెం మోటము? లమ్యము, 

(న యిలా లా కర్నా (ఈ) విల 



'ఇదమె $1 త 

లయను శ టు 

కించుట, పరిశీలించిచూచుట, పరిక్షీంచి 
చూచుట, యాఏ! (ర ఎవ లా కె డై 

అద్నీ (ఉ) మొగ మోటన్లుడు, "వొంగ మో 
క్. లవాడు. 

మలి మళ్లాహీ (అ, (స్త్ర) 

ని, నావిక్షత్వ సు, ళ్ 

పటే* మంగార్ (హి. శ్రీ) రాగవి శేషము, 

(ఇదివాన కెౌల మున పొడుగురు). 

24 ముల్యూమి (అ.ఫు) సదావ్రోరయుం 

కునటి, సేవకుడు, నియుకడు; ఉద్యోగి, 

ఉద్యోగ స్టుడు;పరిచరుడు (గ్ర ఉ్రటీతి 

బా వటాస్ (అ) సాంత్ర సేవకుడు అలో 

స న (పా ఇంటీ న్ 

కడు, ఒకరి సేంక్షడు. 
యజ్స 84 ములాచ్రేమత్ (అ. (స్త్రీపరిభర్య. 

కొలువు, ఉద్యోగము, సేవ, నియోగము. 

(క్రి శ్ర ములాస్ఞమా (ని నీ ) పరిచర్య, 

న ఉదో్యోగము. 

డ్ + ను బాతవ్దో (ఆ. ఫు ఆదరము, అను 

(1 హము, కటాతృము, మర్యాద, మన్న 
న; (ప్రసాదము, అనుగ హష్మతము. 

ఆ (ప్రగం ములాహ్టా త్ (అ..క్ర్రీ ఒకరికొా. 
సందర్శన | కరుకలియుట, నేసమా చేళము, 

ము, కలియుట, చూచుట, సంథానము, 

అపా ఎనా శైదీద్ ఫ్రా! 
ళ్శ 

(ట్ | ఏరు ా వ చాకళ్నా (ఊ) పరి 

యము, సం పానెంచుట (గ్ర ు(ఏటేం 

ఆ రఖ్నా (ఊఉ) పరినయము౫ లిగియు౦ 

డుట్క్య.  కశాకపోకల. గలిియుండుట, 

ఫట కం. 

రృనము, కతన శర నము, న 

8 య 
రర యి(ఫీం--కర్మా (ఉు సంద 
ర్చంచుట్క చు+చిమాట్లాడు, దర్శనము జే 
యిట, ఫోయిము * నుట, 

బే 1)” ములొవ్యిలి (69 స్త “ఫు సరిశ్షయము 

౫ లనాడు, , విందు, 

లేశ ను*గాల్ (ఫు) స్తోరి మ్య చింశ, 

ష్య ననము, వ్యాగుల న ము, 

లేల మలాలళ్ (౯%. నీ) విచారము, 

చంక, 'ఖభీదము, చ్ర్మన నస్యము, వ్యాక 

లత, సనమ. 

యాంతి 1.4 ముంగామణ్. 

పురి: పదను సు; గో ఆఅ" 

(60, త) వీవాట్లు, 

కోటు, వీలు ఎ(ుుట్కు దు*షణము, 

శీరస్క-రిము. 
6 బీ* మింాసి- (స. న్స) సరిపోల్చిచూచు 

ఉట, నరదుూదుట, నరెసిటట, నపరిం-ు 

ట్ర చక్క-బెట్టుట; న సళ్ల 

నిముునమాఛాసము, కిలయిఫ్, టు ట్ర 04 

ఆవి సలిల (ఈ) (సగ్యత |సవా*ణము, 

కిరటీకి న వడుపరమాాణము 

(0 (6 మిలానో (ఏ ") ర ౧ఫ్పుటు, "సుళవిం 

చుట, వచేక్చుట, సార్యుట్క నంనించుట , 
నమము గ*బజీయుట, నరిగ'మ్బుట్క నర్సె 

ట్రుట, సరీిజీయిట, నంగజేయుట, 

మాధాన" పెట్టుట కిలుపుకొనుట; తినస 

కమునకుణేధ్చుకొను టు; సరపోల్చిచు*చు 

టి; పరిచవయముణీయించుట,  *“*ంకసర 

చుట, శోడంచుట, శీతజీయుట. 
ం 04 మిలావ్ (పొ.ఖ్య) మిస్టమ్మున్మిశితిము; 

సమ్మేళనము, కలపటము, శలిపీనది, 

కొలినీనద; నమాభానము, నంగ్గ, 

(యయా కర్న 

ట, కలుపుట. 

కోరా ములాయిా (పా, క్రీ) మాగడో, 

మస్తున్సు 'కొగిన పొలమోిద త్ర; గుజ్జము 

0 
(హా కలవటముణే యు. 



యక 14 "70 క్రో 

"ము! తోముట, 
య(* మలాయీక్- (అప్పు జేవళలు, 

భూతములు (ఏ,న యేం) 

టం ములాయిమ్ (ఆ) మృచువైన; “మె 

ద్తువెన; కోవములము, న్యమము, మెత్తని; సా 

థు వెన, నెమ్మతిగల, శాంతిమైన్మ జూ 

మ్యమైన, రీన్నని, అనుకూల మెన. 

యంత [4 ములాయమత్ (అ 

త్యిము, మార్షపము, కోమలత, సౌమ్య 

త్వను, 'మెతృదనము, తిన్న దనము, అను 

కూల్యము, నమత, మెోవుదనము సా 

ధుత్వము! 

రం మల్బౌా (హి.ఫ) వెత్తచెదారము, 
(పాతఇంటికట్టడపుసౌమాను, 

లశ ములబ్బబ్ (అ) సొరలిపోవుచున్న , 

దిగ ఫౌడుచున్న పరిపూర్ణము, సంపూర్ష్మము. 

శ్రీ మృదు 

గ్రల్లు ఆ ముల బ్బస్ (ఆఅ) వాసీతీము, వ 

చ్భాదితీము; కష్పృబడియున్న డి. వస్త్ర 

ముకస్పినది, న్న స్తాలంకృతము, వస్త్ర 

భూషితుడ్కు సభేలుడు, దుస్తులు వేసికొని 

న వాడు, బటలుతో 'డుగుకొనియున్న; 

మారువేషమ. తోనున్న ; మిళితము, సంక 

రము 

య మిల్లశ్. (ఆ, మై) మతము, కులము, 

జాత్కా 
శక ర ర్స్ 

జో టే ములొనీ (హా య) "కొవీమన్ను, 

నోపిచందనము, గోపిసుద్ద, ములానుటేశ 
సుడు, 

టీ ముల బస్ (ఆ) 
ఈ వాలి 

కప్ప బడినది; జడాచబడినది. 

(ముల4 నులజా (అ.పు) శరణము, శరణా 
ణి అనె 

లయము, న. రత్నకుడు. 

యురి ముల్పజీ (ఆ) రకర శరణము 

వెదకువాడు, రత్షణముకో రువాడు, (ఫు) 

అఆచ్చావీలేము, 

(పొరకుడు, సన యాచకుడు, విజ్ఞాపకు 

డు, వివ్న పము చేసీకొనువాడు, వేడుకొ 

నువాడు. 

శత ముల్గామ్ (ఆ) విధిలేనివాడు, ని 

ర్చంధపడినవా *- , బలాకఠ్క-రింప బడిన 

వాడు, కట్టు బడిన వాడు, (ఆపఠాధియైన 

వాడు), బస్టుడు 

యయటేం ముర “క్ (అ.,్రీ 

న హి అనగ వహాముగల, 

లక్ష్యముజేయు, దాక్షీణ్యముగఅ, "వెంగ 

మోటపడు కయ, 

గ్రాం మ ల్వమిస్ (ఆఅ) ము, స్టే 

సపకుడు, వేడుకొనువాడు, వద్దాపనజేయు 

ర్ట, ప్రార్థించువాడు, వన్నవించువా 

(ప్రారించుటి విజాపనబేసికొనుట, విన్న 

వంచేట్స వేడుకోనుట. 

య్రానత ముల్తవీ (అ చుట్టిన చుట్టుకొని 
న; ఆపబడిన, ఆగిన, నిలుపబడీినది, నిలిచి 

నడి, ఆపిన, ఆలస్యము చేసీన న, ఆఫుదలవే 

యబడిన; ఆపుదలెనద్కి పొడిగించినది 

కార నం పాలే ఆఫుదలజె పి 

అ 

శలే* ములట్ట్ (హి) అతిమభురమ, య 
స్ఫిమధుకము. 

(4 మల్జా (అ. ఫ్ర శర భెాలయమ్రు, 

శరణము, అభయ: 'స్టానము, సురథీతస్టాన 

ము, 

గ్గు మలిచ్చ్ (హా.పు మెచ్చుడు, అప 

విత్రుడు, టా. 

భే మిల్గ్ (అ, “పు లవణము, ఉప్పు, 

అ! టైం ఎ ఉల్ ఆజీస్ (అ) 

సాధారణలవపణము, వంటలాశి వాడుకొను 

శ్రీ) అభిమఖమై 



రతి రె 

డాస్వ్య ఏపలునీ కషి [తలా ఎనిజ్జీ రా మ 
త అస్వద్ (ఆ అన నల్టశాప్పు, స ౦శకఈఊ 

స్ప వత్ - గాన్డమ | స్ట య డాల్. 

పాజర్ _ త్రబర్ ప్లేడ్ (ఆ ఇంసుప్పు, 

_సంధవలవట ము, నంచుష్పు, 

లటేమవ! ముల స్ట (అవు తగలియున్నది 

అంటియున్నగి, “కియున్నగ్తి అను బం 

ధము అన 

శీ మేత ముల్ పాని (ఆ) దయతోజూ 

నళ గ స కాత ౦0 ప బడి 

నది లవమ్య ముంచినద్ది లత్యమందు౦చి బ 

డీనది, దృస్నీజోను౦చ బడినది; మనస్సు 

నంగుంచ బడినది ఖభాపమం౦ందుంచినది, ఛా 

పేరము, ఫావింపబడిన (ట్ర ద ంయు!4 

ఆారఖ్నా (ఊఉ) లత్యము౦చువు, లత్మ్య 

మందుంచుట, తలపునందుంచుట, దృష్షి 

బాలీ న్సె సెట్టుకొనుట, మన సునందుంచుకొను 
ట్ర, సరకుజేయుట, లక్ష్య శె పెట, 

మ్ (పా,ఫ్ర్రు మినత, అలభము, 

చేల ముల్హైడజైా (ఆ) రుచ్యము, రుచిర 
ము, రుచిగల, రుచియైన, స్యార్యునెన, 

ట్రాఆి ముల్ న్హామ్ (అ) , నేరస్తుడు, అపరా 

ఫ్చోష్మ, శేరషు మోపటడినచాడు? తగి 

లించిన, వేకగాని, 'వీచని, 
న్న నలి లో మల్ ఊన్ (అ) దూషిశుడ్సు శపీ 

తుడు, ళపింప బడినవాడు, బహిష్క్బతు 

డు, నిందితుడు. 
౮ గ వర వాని అల అ ధి 

తృీమ.* మల్ బ్ఞ్యాజ్ఞా (అృఫు) సుభాషితము, 
య. వ. 

యం మల్ స్ట్రాళ్ఞై (అ) చుట్టినది; ముడి 

చినస్ి, క .. వమురయొక చానియం౦దు 

ను౦0చినది వపొదిగినది? ఉత్త రము బాబు. 

శ ములస్థైళ్దుబ్ (అ 'బేరదముగ ల ఐ+ 

డు టి. ఊప నామముగలవాడు. 

రై 

య మలిక్ (అప్పు రాజ, (ప్రభువు, 
ఏ1) సక యు ఫట (పొ రాజఫ్ర 

నుహు, రావనటిగ, రాబరొనుకు (న శ 
గ ము! ఆ ఉస్టులకా (ల్సి కవికాబి, 

కవీశ్వరుడు; ఆస్థానకవి, 

టం మలి [ షి 

మ్భు్యులే వసే, యముగ్గురు రః 

ళ మిల్ [ా (1 సు) అసు ల! సెక, స్వా 

వా మ. 

ళం మ (9 స్ట) "చశము య. 

రొస్ట 'నొ౧త్రము, 

కాన పు వ 

'పరిపొలనము, సరనొ"లనము, (ప్రభుత్య 

చి -జ్న్ద ము, అత ంయు న (సొ గాన 

సం'పొదనము, ౨” ముల లాగీల." మకొనుట, 

హై. (టు ట్రక (పా స్ శెన్స్ (పొ "ఠా 

జృములజయించుట, 

చట, 

(పీ (శ థ్ మిల్యా (65, శ్ర) ఆ 

య. 

యిల వములతాత్. (19, ప్రీ) రాజ్యము, 

పహ 'దేవతిలు, పతిరులుం, 'జీవటో 

కము, యన 

టి ప. ఆ, క్రీ) (సః గ ఛాణి, హ్ 

క యం లా మమీముఖ్యాి నాటి 

న (0) మహారా గ మహా ౦ "ణి, 
యత మలక (6%, ఫు న. (సొవీ 

ణ్యము, సాండి! 1 నెఫపుణ్యమ్ము క” 

నము. 

లో మలఠలగీ (89) సవళనొానం |, దిన్య ము. 

ళం ముల్కీ- న. 'జేశసం॥, లో 
న్వ చేయము; రెస్ట్రీయము; శుక 

ము; పరిపాలనానంబంగము, రా 

'లీవథ, (9గటీవత , 

ఉల్ ్ వూాత్ (ఆ) 

"బ్ మ అనా,క్రమిం 

, నొత్తు 

ణో 

ఇట అనో 

రాజ్య సం|| 



తత? 
న! 

రేళస్థుడు, థల యం లాల్ (ఊ) 

రాజ్య పతినిధి, 

యాశయం మిల్కిాయశ్ (అ.(క్ర్రీ) స్వామ్య 

ము, అధికారము; యాజమాన్యము; భూ 

స్వామ్యము, స్తన 

(్రాతి మల్మాన్ (హి.ఫు మలమాసము, 

అధికమానము 

గని ములమ్మ2- (అృ బంగారువెండిలో 

నగువాని శేకతోపొదిగిన లేక పూతపూని 
న, లోహపఫపుపూతగల; పూత,పాదుగుట, 

స్ు బం లా సాక్షా ఏ(పొొ లోవాఫు 

క తగ రఫుపూత పూయు 

వాడు, తగరఫుపనివాడు; మోసగాడు 

(లీ మళ్ళిల్ ( (హి. శ్రీ) వలిపము, సన్న 

ప మల్వబట్ల, 

ట్రం మిలన్. (హి.ఫు) మేళనమ్ము సమ్మేళ 

నమ్ము కలయిక, కూడిక, కలియుట, 

చేరక పొందిక, అనుకూల్యము, అనుగు 

ణ్యమయు, నమాధానము, 

(సం మిల్నా (హ్రిి కలియుట, చేరుట, 

కూడుట;? సందర్శించుట: సరిపడుట , 

సరిపోవుట; నమాధానపడుట దొరుకుట, 

లఫించుట, న్ా (ం- రుల్నా(హా) 

కలిసీ పెలినింయుండుట, కలిపిగోలుతనము, 

న. మిలేయులేరహన్ని(హ్) 

కలిసీ మెలిసియుండుట, అనుకూలముగా 

నుండుట. 

(110 నుల్నా (హి మర్చిందుట, మెగుపుట; 

అంటుట, రునుట, రాయుట,; పొదుట; 
ద 
తలకునూ నె మొగీ?,; తోముట., 

ఎ కలిపిగోలుత నముగల, కలిపిగొట్టు, 

కూలముగాను౦డు, 

వ! 

(ఓటుం. మిలన్ నార్ (హి) కలిపిగోలుం, 

కలిసీ 

-మెలిసీయుం డెడు, జనవు గాశండు; అను 

౧ఈ 
0 యూటేం మిలన్ సారీ (హి. శ్రీ) కలిపి 

న గ అనుకూల్య ము, , న్నేవాఖా 

పము, ప ఘూ! చనవు, 

తం వులాంయిీి (హీ.,న్తీ త్రి రుద్దిన 

కూలి తోమినకూలి, స షస. 
అంటిన పాలి, 

యం ములవ్వన్ (అ) కలుపీశము, ఆప 

విఠ్రము, కళంకితము, మైలమొవది, మలి 

నము, 

యం ములూక్ (అ. “పు రాషులు, (ప్రభు 

వులు (ఏవ యేం, [ మైన, 
యాం మలూక్- (హి సుందరమైన, అంద 

టి వములూల్ (ఆ) కన్న ము, గంఃకిత ము, 

వ్యాకులిత ము, వ్యసనముగల, విచారము 

గల్క చించగల; [శమపడిన, కగ్గ పడిన; 

'వీసారిన, విసిగిన, ఆలనీన; ఉదానీనమై 

న; రోసిన. 

0 మలోలా (అ పు వ్యసనము, దుఃఖ 

ము, చింత, విచారము, వా మా, 

వేసారిక, విసుగు, అలసట్క ఉఊదానీనత, 

(శ్ర 61 [0 ఆశా, ఉశ్నా 
(ఉృ గుఃఖమువచ్చుట, వ్యసనమువచ్చు 
ట్, (ం టంత వముతోలే మిట్నా (6) 

దుఃఖ[ముటూాపళమిలుట, దుఃఖముళమించు 

టు, ఊరటగలుగుట. 

శ్రి మలూమ్ (ఆ దూష్కితుడ్కు నిండితు 

కు, చీవాట్లుతినినవాడు, 

జ ములవ్వన్ (అ) వన్నెబూనీన్న నా 

( శావర్లములుగ ల, 

కోతి మిలౌనీ (హీ) కలపటముగల 

ది, అస్వచృ్చము, అర భు! కలిసీనది, 

సంకరము, మిశితము, మిశ్రమ్ము ము. 
ఆం ములవ్టీ (హీ,(స్త్రీ) యష్టిమధుక 
గట్టిన మల్ హమ్ (పౌ.ఫు రంగ రీంపుమం 



/టోతి 
దు, ఫూఠమం౦గు, పట్తువేయుమందు, 

శ్రీం ముల్ హీమ్ (ఆ) చీవ్యేరకుడు, మన 
సున౦దు దివ్యసంకల్చము గలిగించువాడు, 

దేవుడు, ఈశ్వరుడు 

యోని మాలీ (హి, స్రీ చూడు, లం 
ము ౧ మలేపంజ్ (పా.ఫ్రు అయిదేం 

్లుదాటీనగుబ్దము, ముసలిగుజిము. 

ద్హానం మలే్గ (ఫ్ర) మేచ్చుడు, పర'జే 

మ అపమ్మి తుడు, 

న. మరీహ్ [౮ లావణ్యముగ'ల, "దేహ 

"కాంతిగల ఇ యా మన ఛచాయగల_ అంద మె 

న డొష్పుగలసీన, ఉప్పుని, 

1 పట్టని మలీడా (పావు) చూడు్సుప్వ్య[5 
ర ములయ్యిన్ (అ) వల ను 

తోొలగించునది, నిలేచక ము, నిశేచనకా 

రీ 'జేదమందు, మెత్త పలచని, 

త్ర మలీస్ (హీ) మ మలినము, మురీ కైనగి 

మాలిన్య ముగ లది: దుఃఖితేము. శమూ"సీనం 

యులా[00. ముమాసళ్ (ఆ. స్త్రీ) స్పర్శము, 
అంటు తొకుట; (స్ర్రసంభోని ము. 

య టం వ (ఆ, పు రాజ్యములు, 

( చూడు, ఏవ య్మైయేంిం) యీ (టం 
నఎదం ఆ ఎముత్త వంద (అ) నం౦ంయు 

కరొష్ట ములు, మైనం శ 

ఎముకవన్సీల్ (అ) మధ్య పరగ అణాలు 

మధ్య రాస్త్రములు, (కం యి (60 
-- ఏ మహారూస (ఆ) ఆ కాంఠ'దేళము 

లు, ఆకమి౦ప బడిన'దేశములు, పరిపాొల 

నలోనున్న దేశము; పరి పాలితిదేశములు, 

యొనర్కా-ళఆలీ (అ _మవాపభువుపాల 
నలోనున్న రాష్ట్రములు నిజాము రాష్ట్ర 

ములు, 

యుల (౧౧ ముమౌనఅత్" (ఆ. శ్రీ మ అత్నేప 

రి టయటునతి 

ను నివేగము, నిరోధము, అడ్డగింపు, 
కూషడనుట. 

లోటని ముమానీ (హి. న్ర్రీ మేనమామ 

ఫ్ర్య, 

(0000. మెద్తూ.. (హి.ట్ర్రీ్ర) మమత్క. పేమ; 

ఆళ, లోభము; అహథకారరము:; అహం 

ఖావము, 
సయం ముమవూ 

కహ... ౪ “స్పవాడు, సునుడు, (పసి 

గుడు ఉఊఠ ముడు, అంకిశుడు, ఎన్న బడీ 
భ్ 
ననాడు, 

శా (ఆ) వి! శిష్టుడు, (ేవ్ఫడు, 

ర గ్రయవరంతి మహమవాన 

పరీక్ష చేయుఐ-డు. 

గ్రదిమింది ముమ్తుహస్ (ఆ ఫు) పరీఠ్నీతుడు, 

సరీశ జేయబడినవాడు, సరీఓీ౦ప బడీనఐా 

డు; అనుఖఇసపఇాలి,. 

గ్రోసేంగి ముముసద_ (ఆ) నన త్య న. 

(69 ఫ్ర పరీశకుడు, 

మ్సు అజేసికము, సాధ్యవవే. 

ఏంముమిద్ (ఆ సహాయుక్ష్కు సహాయకు 

డు, రక్షకుడు క్. 
ఈమ ముకదూపా మం సో త్రముజేయ బ 

డిన, స్తుకము, వర్లీత ము; కృత నాయకు 

డు; వూధ్యోకము, ఫె కో దొ హ్ఫాత 

మ్కు ముందుజిప్పీనద్తి “పినజెన్పినని, 

అపి చేదాం వుమ్దూద (ఆ) గాగ బడినది, 

కర్ని తము పొడిగింపబడీనది, విస్వరితము, 

వీర్యేర్సు రవ టిం ల! లలిళ్చ--- 

(ఆ) దీర్ఫులకెరము, అకొరము. 
నుమల్హ్ (ఆవు) మాగ్గను, (తోవ, 

చాట్ట చారి; లేవు; ఘట్టము; “శీ క్రవ్చు, 
మూలము, కెరణము, " 

యముని ముహ్సిక్- (ఆ, 

రి లుబుడు; దిగ (మింగువాడు, 

రంచుపాడు, అత్యెళగల వాడు 

కా 

ఫ్ఫ్రు లోని; పీసీ నా 

అపసహూ 
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(్రపోోరాని మమ్మూూన్' (అ) తౌాకినది, ముటి 

నద్శి అంటినది, స్పృష్షము, స్పృశింప బడి 

నది. 

(ప్రమాని ముమ్మి_న్ (అ) సంభవింపదగినది, 

సంభవము, కౌ॥ లది, సాధ్యము, భవిత 

పరము, 2 ఒకే కం స్ క్రీము డే! పం-ఉల్ వష్హ్రైగ 
(అ) సంభవయోగ్యము, కాగలది, సం 
ఫఘటనయోగ్యము, సంభవ సాధ్యము, నం 

భవార్మ ము, సంభవింపదగినది. 

యు(కం ముమ్కినాత్ (అ. ప్రా సాధ్య 
ముల్యు భవిత వ్యములు, "కెౌగలని, భవ్య 

ములు, చూడు, (గారి "| 

యతమంం నున్లుకత్ , మమ్గుకత్. (అ. (శ్రి 

రాజ్యము, రాన్భము, 
టౌ 

స యం ముమాక్స్ -క (అ) స్వా 

మ్య ముగలది, అధికారములోనున్న, న్వీ 
యము, సాంతము, గార ్రసడేరి , ల ం0ారి 

--- వమజ్ఞాబూజ (అ) స్వామ్య స్వాధీన 

ములుగ లది, వ 
డనున్నది. 

లా ద్రం మనమ్నూ 2_ ,మవమ్నూ అ (అ) 

నిషిదమఘు, నిుదము, ప త్యాజ్య 

“కూడనిదె, * ద 
ది ఆ రంది మవ్న్నూన్ (అ) అను[గబాంపబ 

డీనది, అనుగృహీతు ఫు, ఊపకృతుడు, 
“ముల: క త 4 వా 

లలంవొా౦దినవాడు (6 ్రప్రోరారి 

హో'నా(య్ఫాజిన (గహి౦వబడినవాడగుట, 

కాతజుడ పక్శాతుడ / 

(6 ళలాకళ్నా (ఊఉ) ఉఊపకృతునిగజే 

యుట,  మేలుజొందినవానిగ జేయుట, 
కృ తజ్ఞనిగ జేయుట. 

నే మమోలా (హీ.ప్రు కౌటుకపిట్ట, 
(అడవి దాసరిపిట్ట అనబడును). 

(టాటో నుమియా సాస్ (హా. శ్రీ) భర్త 

లో 

న్ స పీనత 

లు (స స (హ్. సార్య 

యొక్కాగాని భర యొక్క--గారిపినత లి లేక 
అలీ 0౧ 

'పెదతల్లిమగడు, పిన్న క మగడు, శ్ త 

మగడు లా 
| ఖే క్ క్ (0 (4 మినా (హి మేక లేకగొ ౩ 

అరచుట, బా్యాబ్యాఅనుట, 

( ససశళి వముమేరా (పొ) "మేనమానునం॥; 

ప (టట _- ఫాయి మేనమామ 

కొడుకు మేనవుజది. 

శ (అ) తారలేమ్యజ్ఞాన 

ముగల వాడు, పవక, వివేచనగల, విశేష 

డు, గుణా గుణములనెజుంగ వాడు, మం 
చిచెడుగు లెరుంగువాడు, 

(అ) తారతమ్యుజ్షానము? ర క్తి 

ఫస మస సం న 

ర మున్న (అ) "మేనా, మందుజున్నుు 

(రో మన్ (హి, ఫు మనము, మనసు, చిత 

ము హృదయము, ఇష్టము, , అభిలాష; 

ఆంతరాత్న; (శద; మ మెగ, ఎతు 
శ్రీ థి ష్ ( వ) లో! 

(ల | లగ్నా (హి) మనసుత గులు కొ 

నుట, వలచుట వలఫుగొనుట, మోహిం 

చుట, 005! ఆపే ోా ఉక్రానా (హ్ యా) 

మనసురోయుట, వెన టుపుట్టుట, నిసు 

గువచ్చుట, క్ (గ్ర  ఫెచా (ప్రా) 

మనసునకు వచ్చుట మనసునకింపగుట, 
ఇస్టవ గట, న. 

రుడు, థిర్యశాలి, పట్టుదలగలనో కరం, 

అఫీలాషిష్ట్య (ట్ర్వ్రశ-భొవన్ (హి. ,త్ర్రై) 
మనోహరి, మనో నాయిక, (పియుకాలు, 

_ భోడ్ ౧/౨ సస ంట రో భర్ (హి) మనసార, మనసుకు 
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పచ్లీీనంత, ల లే ఫర్వా (హృ 

మనస్సం౦తుష్టియగుట, (ు లానే 

ల్నా (హి) ఆఅభిలాషకలుగుట, 

పుట్టుట ౮ 
వినోద కాల నేపమునేయుట, ఉబుసు పు 
చ్చుట, (0 (స్రఖుు (పో సంరూ నా 

మనసు 

నాకా బహానా (ఫ్య) 

(పిఎ. మనసునుస. తోష "పె్టంక్ నుట? 
మనసునుత పీ పెటుకొనుట, 'వినసును 

ని 

ఊరడించుకొనుట, ( రం లా కా 
మనసా (హి) మనోఖిలషీశము, మనసు 

నందలికో రిక, మనసుకువచ్చినది, 
ఛి చ్" ధ్ 

(టి సో ల కా కవు న్మేరహ్న 

(పా) మనసులో నిదిమునసులో నేయు౧డీ 
ప. మన సు లా*ేకో రిక న కవోపు 

ఏ మేల లా కెన్లూ (పా) 
గొం౦ంతవః కోరికలు, అడి.మా నలు, అకోెగి 

పార్శ్య ము, (స రిగాలేనా (హ్ 

మనసు తెలియుట, మభనసులోనిమాటరా 

'బట్టుట; మనసుఅపహరంచుటు, వలపుఫు 

ట్లించుట, థ్ గిగా మార్నా(హి) 

మనసునుచ౦పుకొనుట,  మనసునుని[గ 
హించుట్క ఓపికతోననుభవించుట, ఆఫీ 

మానముచలవుకొనుట, ల ఆ లా 

మానె (హి మనసుకువచ్చినట్టు, యగ 

య. || రీిచామిల్నా (హి) 

సుకలియుట, ఏకాఫిపాయులగుట, 

ఆపూ రిగామూొజీ (హి) దురఖి 

మౌని, యభేబ్భానర్తనుడు, నునసునకు 
పచ్చినట్టునంచరించువాడు, సహో రో 

స్ 1 [ల మే6ఆనా(హి మనసుకుతేట్టుట; 

సంక ల్బముకలుగుట్క మనసుకువ చ్చుట, 

ల్ో పా మె*?హన్' (వ్యా మన 

నునుమోహి౧పశే, యమువొడ్డు, మన్నోహ 

నుడ 

(ో మిన్ (ట్స నుండి నుంచి, కంపె,మో 

ద, దుల పా బ౬ఒ_ద్ (అ) గిచుపరి, 

ఆఅస్పటిను౦డి, తరువత, అంగ పిస్క అ 

టుమిద, 0 !మ (4 గా జానిజ్ (అ) 

జ్ర రిపత్నోమున, సత్నీమును.'టి, వ.కను౦ 

; వెఫున ౮డి, దిక్కు. ను( త, మారుగా, 

"వుగ ముమి 
ఆటీ 

ద, మెగ మునుండీ, ౫ందులో, "ము రేము 

లో మోద, నాండి, ((4 -వో(అ ,ఆందుం 

డీ దానినుండి, (౧న పెళ తస్గఫు (త 

జ్ చ. (య్ర్ ళ్ గిందుట, సట 

జై తో నీ వేయుట, స్ (ఇ14 -యిీా 

(ఆ తిగ్గిలబు, ఫస వస (తోసివేశ, [తో 
౮) 

(ఈ 

ఫుగు. (సే రు, 

కా మున్నా (హా.షఏ) యన, (షి 

య (న (యం (అ 

స, గాగ ర న ఆగనలు, 

. లో గమ? (0 

ము "వాసు (1 (్ స) (సా 

న! వునాదీ, మునానీ (ఆ, శ్ర ఇష్టా 

టింపు, [ఫకటనము, 

ఏ 1 వినార్ (69,ఫు పు గో ఫ ఫ)రము, స్తంభ 

న చీపగ్భ హా మ.: కాలిగ డి; ఖట్టమ, 

ఆట్టాలక ము, 

య్యా [4 ము నా;టల్ (క. 

ము, జగవము 

టయిటనల మునానీల్ 
న! 

య్ర్ ఫఏవాద 

(49) యాగ్యము, 

(౧ఎనురూస 

ము, ఆనుగుఃము, స. టనుసా 

ఉచితము, కక ము, అిగినగె? 

రము; పో౦క స , పొంద్ధిగన; నంబం 

ధముగ ల. 

యేలు (సేత మునానబశత్ లా యా 

గస్బలేః ఫె.ది్యము, 4 రృతే, తగవు; 

అడ్డ జ ఇ న్ శై స్స గ్ర 3 అనులూస్యము ఆనుగుణ్యర్యు ఆను 

లము; ఆను సరణము; పొంకము, పొం 

దిక ; సంబ'గము,. 
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(14 మునాజేర (అ, క్షీ) వివాదము, సేసి మిన్నర్ (అ,ఫు) ఉచ్చస్తానము ఆ 
క చర్చ 

నో వ 
యములు, రాబడులు, (ఏ.వ యీనేతి 

5 లేటా జొబ్టో మ్ (ఆ) మొ 

త్త మా దాయము, మొత ములాభము, 

(యి లీఊ-యొై లిస్ట్ (ఆ) కేవ 

లాదాయము, న 

ట్రయి మసాలా (అ. ఫ్య మాథా స్టార 

డు, కపటవర్ననుడు, పావషందడుడు, నాస్తి 

కుడు, 

యాతే (4 మునాగ్జాబత్. (ఆ. స్తై శ్రి సాద్దు 

ణము, స నసణపపకి, సామ కరు, స్తో 

(తిపాత్రము, సా సో త్రము, 

అటే 6 మునార్థాష (అ.ప్పు వివాదము, జ 

గదము, 

ట్ర నునాల్ (అపు లాభస్థానము, లా 

భసాధనము, (ద్ర్య్యచాయకమి, లాభదా 

యకము, పద్దతులు, మాగరము; 

సంపదలు. న 

04 మనానా (హి) ఒప్పించుట, మెప్పిం 

చుట, సమాధాన పెట్టుట తృప్తి పరచుట, 

సమ్మ %0పజేయుట, “"పసన్నునిజేసీకొను 

ట్క, అమోదింపజేయుట, సమరస పెట్టు 

ట ఆమకూలపరచుకొనుట; అడుగుకి 

నుట, ఆరాధించుట, న! బుజే 

ఆనులు, 
అఖాతీలీ 

గ రించుట, సంగుష్టిరచుట, 

త. మశాహీ (ఆ,్సి ప్ర నిషిబృములం, 

ములు, స్ో (ఏస్ వో ) 

యాసల మునబ్బత్. (అ.,శ్ర్రీ) ఉచికియు 

న్నది, ' ఉబ్బుగానుండునట్లుచి తించినది, 

(అత్షరములు, బొవు" శరా మొక్లి ॥ ఉబ్బు చి 

త త్ువు 

రగు, తిన్నె, బల్లపీట,గ టె, ఎత్తుపీఠము 
న్య మున్నసిత్. (అ) 'హెసన్ముఖుడు, 

సంతోవస త స. నగుమో 
మువాడు. 

క మ౦ంబ2. (అపు కత్వతా నమా, 

మూతము; రన, ప3ెలిను, 

మసన మిన్నత్ (అ శ్రీ) వేడికోలు, (పా 

రన, 'విన్న పము, వి పాము, యాచన? 

అనుగ్రహము, ఉపకారము, ఉపకృతి, 
ఏ ఊత దౌర్ (పా) అనున్భ 

పీతుడు, ఉపకృతుడు, 'మేలుశాందిన 
వాడు, బ్లైల ర్ మర్దూనెమిన్న 

శ్ (అ) ఉపకెరముజొందినవాడ్డు ఉ 

తకం కం 

సేత మన్దత్ (ఆ) (మొక్కు. (మొక్కు 

బడి (ప( యయత--మాన్నా (ఉ 
(మొక్కు-కొనుట్క (మొక్కు. వెల్లించుట, 

నిసి ముంతజ్- (అ) ఫలితవా, సాలాంక 

వము; ఊహితము, అనుమితము; పర్యవ 
సానము, ఫలితార్థము. 

టయట ము౦ళత-ీబ్ (అ, (పియము?ణ 

(గ్ర హీ౦చినది, పరిగృహీతీము; సళ్యరింళు 

కొనబడినది, ఎన్ను కొనబడినది, ఏర్చినది; 

అభఖిమతమ్ము ఇవమైనదిః (శ్రేష్టము, విశిష్ట 

ము, ఊశ్వమము? సంగ్రహము, సంక్షిపమ. 

తగ్గించినది, సమాహృతేము? టయ 

(ంాకర్నా (ఊఉ) ఏరుకొనుట, కోరు 

కొనుట, ఎన్ను కొనుట, పరి గహించుట, 

ర ఆ్యశమమపంతి 19 ఎట పోనా (ఉ)ఏరు 

కొనబడుట, కోరుకొనబడుట, ఎన్నుకొ 

నబడుంట, పరిగృహీతుడగట. 
సత మంతర్ (హి,ఫు మ౦(త్రము? అలో 

చన, య్రాటల్ల లి అనాలో ఫూలక్న్నా 



శీ థి 

ఆద న్ 86 (ఏైఓత 
(హ్రీ అభీమం్యక0చుట, ముం(తించుట; 

యల్లత్పంం చే దినా (యా వమ౦(త్రిము 

ఉపబేశించుట, ఉపదేశించుట, 1 
ఫలు గా జంతర్ (హ్ మం(,త్రితంత 

ములు, మంత్రయం౦(త్రైము, విభూతితాయె 

తులు, భూత వైద్యము; వేర బడి, మంత 

(పయోగము్కు ॥ 

యాం మంత్రీ (హిఫ్పు మం, ప్రధా 
ని, ఆలో చన జెప్పువాడ్డు. 

ప్రషశశ ముంకిషీర్' (ఆ విశీర్ణమ్యు వెదర 

గొట్రబడినది, వెద ఛల్ళినది; ష్ట్్లాఇెద రన; 

ఇెల్గాచెదరుగానున్న] ెదిరినది; (పక టల 

ము,  (ప్రచురము చేయబడినది, “వల్లడీయైన 
ది , టం మురం పో కర్నా (ఇలా 

'ఇదరుజేయుట, ఇెదరగొట్టుట, (వచుర 

ముజే మయుట, "వెల్లడించుట, | 

సహానా (ఉ చెల్లా చెదరగుట, 
దరిపోవుట;(ప్రచురమగుట, 'వల్లడియగు ట. 

నచమత ము౦ళచ్జిర్ (అ) నిరీక్షిరచువాడు, 

న్ న్ 

మేఖ 

కని పెట్రుక్ నియుం౦డునాడు, ఎ రుచు* 

చువాడు, నీరీకకుడు, జ్ర దు 

_రఖ్నా (ఉనిరీక్షీరప జేయుట, 

(ప్ప --- రహ (జ్ఫా నిరీక్షించుచుం. 
డుట 

ీం మురకామ్ (ఆ) నిర్వ హిం-చచువా 

డు, 'నిర్యాహక్రుడు, "నెర వేర్చువాడు, 
“ఏీర్చాటుక్షేయువాడు, క ట్టుడిట్రముజేయు 

“వాడు; పొదుప్రగల ఎడు, 

క క టా 
. ఛవ౦ంతము; లాభముపాం౦చువాడు, 

ఛివించువాడ్తు. 

టా ము౦త నామ్ (౪) చిత్తరువు మొ॥ 

| ఫ"సీనది, చితితేము, వి[గహాచులు చెక్కి 

నది, లేక్ష తొలచినడి, వెక్క-డప్రుపని 

అను 

గల్మ పటములు వాసీన, రూపములు దించి 

న (కొయ్య “ముక 

వాలి ము౦ఠ్రష్టిల్ (6) మ. ష్రము, 

సలాంతరకునకుచే చెగ్బ్సు బఉన స య 
[ఫి 

న న; నం[క్రమింసజేయ బటిన, 'రఓవపవారికి 

తంది మబడ, స౦ [న మితిము, సంక్ర 

మించినది, నే లమ -- క్ర్నా ష్ష(ఉ్ర) 

స్థాాంతరమునకజీర్చుట్క 'ర6ంనవచోటికి 
గ “ంవోవుట; సం సుం పజీ ముట్స ఒకరి 
పేరునకు మార్చుట , ఒక 6పేరజేయుట, 

(క్రైం ము౦థా (గావు) జ" తపనినతీ తి 

కూటము, 

సం ము౦త్రపి+ (ఆ.ష్ట) సొరంగ తుడు, యే 

ప(' టినుడు, (సవీటుడు, స్టుడు, సరి 

స్సు న. నవూ' 1 మ సరసేమాస సము, 
వి 

మ ము౦లిపాో (01) సరిసమా స “సరన 

వూ స్తు, 

గుద్ధ 

(దం న! 

పగ్యామసాః నము, 

ర్ గ న ముటకీనల, [ఉన పాన ము 

అ౧శతము, 

1 (ఫస్టు మంచము, సీనము, 

ఆనన ము; గు()ముకొ ౧టాళి న అంగునులిఫ్రు 

+రుగు? పర౧ిగి దాగ మునిగి ఫ్ర *లము క్ర 6లుక్లు 
మంను, తూ౦%,/ ౧౪వ "పవర సంగుఖైలు 
నేసి? టిస్ నన నడుము, కుర్యా గ గు, 

నో ము( ఒలీ (6న నము పభదము, 

| పష్యెగ ము, 

యత నున నగు (సన ఫా య. షకుద్కు 

సో్యోళివ ళ్గ౪ శ్ర? డు, న్న”ంత్ 

మంచు మంజమన్ ( న టన షం సుని 

నీంచినట, సఘునిభుాగెన్ను, ౫ గో క్ర ననన గె, 

ఉమా మ౦ంజస (ప ,వు ప( వి డి దా 

చన, 

(నం మంజ్నూ 

బడ'ట, 

దంట, 

(స తోమబడుట, గున 
(లై 

"య బడుట; మెటుగ: పెట్టబ 



ఉల ళీ సశ 

అహేసాలో 
మ మ౦జని జై (అ వ్రు శిలాయం(త 

ము, కోటపై రాళ్లువిసరెడుమజ, మజవడి 

"సెల. 

క్షమ మరిర్సు (హి.ఫు) మన్యమను, మ 

శ్వ యా నతుముల ఉప శ్ర సతలాా భా 

ర్ (హీ) మధ్య(ప్రవాహము, 

మ్య భెగము; నశ్వైజు. 

(పవావా 

గా మంరూ (పా. ఫు) చూడు, గ 

మువాషు, అం౦ందరికం సుపెదవానికిని అం 
ణి 

దరికం సెచిన్న వానికిని మద్యను౦డుసో 

వరుడు, 

జ్ ళ్ళ రి య కేంద్రమా మ౦రునోలా (వా) మధ్యమము, 

నడిమిది, నడిని. 

డ్రసుమాతి ప్న అహము తి ముంజీట్ - ర్ 

(హి. ప్ర) 'తా్యమవల్లి (వేరు, మ౦జిస్ఫ ను, 

1 రు మంజీరా (హి_ఫు తాళము, 

(వాయించుకంచుగిన్నెలు), [ పీళము. 

12 మరిచ్ (హ్. 
నై త 

టవ్యయనతి మున్ హరిజ్ధా (ఆఅ) తరిగినది, మ 

ఫు) మంచియ; మంచము, 

వ. మారిన పంగిన, వపంకరైన; విరుద 

ని రుగ బడిన; ఎనమురుల 

రిగిన ; విరోధి; మతమును విసర్లించిన వాడు, 

మ. విషమచతురు జ 

“చది464 మున్ హసీర్ (అ) అఆభధారపడి 

ము, (పతికూలము; 

' యున్న, ' అధ్నమెయున్న, అనుసరించి 
యున్న, ముః్షిన్ కంచటడీన వ. 

న అవరి౦ంప బడీన; పరమితి మెట్ న 

"మైన. 
ఫి ళీ డ్ దాస్ జో లో ప్రతి ంటా ము న్ తాన్ (ఆ) బక్కా-పలచని, 

బక్కా-ని, నన్నని; దుర్చలము; వ।కము, 

వంకట, వంగిన. తుల 

గ్రా మన్ హూస్ (ఆ) అమ౦౫ ళ 

ము, అశుభము, అపశకునము, ఊఆనిగము 
లై కి 

8 టీసీ 

(ఫు) చౌర్భాస్యడు, నిర్భాగ్యుడ్కు దు 
కల పాడు. 

మన్ జ్యర్ క్ర శ్ర) న. ము 

క్కు_రం(్రము: ముక్కు-తూటు. 
ఏ8 మంద్. (ప్ఫా .వంతుడు, మంతుడు, 

కలహాళు అనల అలన త నాలు 

1 సలి _ టం నుంద్-దా (హా ముంద 

ము, 'మెల్టని, తీన్నని; మందగించిన, తగ్గి 

యున్న ః నిమ్మళ్ మెన, శారతమెన, మ్బ 

' దువెన, మెతకైన, సాధు వైన; దుర్చలము; 

శనిగ్రహ ము, (ఫా సల లాపడ్నా(హి) 

మం౦ందగిలుట, మం౦ందగించుట, తగ్గుట, 
ఏ4 మందిర్ , మందర్ -(హి,ఫ్టు) మంది 

రము; గోరు, సుడి, చేవాలయము, 

(౧) ఏ4 ముందా (హ్. పు బోగిలును బె 

రాగులును వేసి కొను గా జేకుంతలములు, గా 

జుపోగుల్ను 

శా వీ [శ్ర ముందరజ్ _జ (అ) (ప్రవే 

"పెట్టబడిన; చేరియున్న చేర్చబడిన, 

వ. "కూర్చిన, ఎవొనిపిన, దూర్చిన, 

(ప్రవిష్టమా, సంకలితము, లలిత యా ల 

_-యక్రేల్ (అ) [క్రిందవెప్పినది, లేక 
ఉద హాఠరించినద్శి ఉతర్తరోక ము, ఉత్త 

రోడాహృతము: 

తపా మంద్ర (హి 
ముసగుటుంగరిము,” 

(1 ఏవం ముంద్నా (హి మూయ బడుట 

మూతబడుట, ముడుచుకొనుట. 

గ్రఫ్రఏ మిందీల్ (అ. ట్రీ) తలగుడ్డ, సరిగ 

తలగుడ్డ; శిరో వేస్తము? ఉత్తవియము, 

ఉపళస్త్రుకు. 

వెస ముండ్ (హీ.పు) ముండము, తెల; 

ముఖ్యము, (సథొానము, సీం షష 

తి ఉంగరము, 



1 మ 
న... 

మాలా (హ్రీ రుయ్రనికపాలమాల, ఫు 
అపేరు, $ సై ఈ చిరా (హ్) 'మొంటీ 

బంవవాడు, “మొండిప క్కీరు. 
1 మండా (హీ.పు) తియ్యమనుం డెగ, 

(భక్యవి శేష), 
సల ముండా (హి) ) ము౦డితము, గొజుగ 

బడినది, బోడిగానున్న, కోసు-గానుండ 
నిది 

013౫ ముండాశా (హ్రీ 
ట, గొలుగుట. 

ఆ హాసం మండస్ (హింవు మండపము, 

ముంటపము, 

లా మండల్ (హ్. పు మండలము, గో 
భము? సలయము, వృత్న ము? అకౌెనము; 
గుం డనిఇల్లు లేక గుడారము. 

స సం నుండ్లానా (హి మండలా కార 
ముగతిరుగుచుండుట , చుట్టుగాతిరుగుచుం 
డుట, గుందయగాదిరునీట, గుడిదిగుగు 
ట్య, (పతీలు అకౌళ్ళ్చృన చుట్రుతీధసచుం 
డుట్స, 

(న! మండ్డీ (ప్రొ మండలి, సమాజము, 
నంఘము, సమూహము, గుంఖ్బు, 

శర ముచేయు 

"రామా ము౦డన్ (హీ ఫు ము౦గనము, 
తౌరము, గొలుసట; ఫుట్టువెండుకలు 
తీయుట, పొలము" 

నం ముండా (హీ) గొజగ బడుట; శ" 
రముజీయ బడుట, "మోన నగిం౦ంప బడుట 

1344 మండా (హీిఫ్ఫు) మండుఐ, విప్ప 
రము, పాక్ర, వుంటపము, ప౦ద8ి, 

ఏం టి మ౦ంచూర్ (హి ఫ్ర మంఖూర్వృ శ 

అయసన్పీంధూరము, ఇనుపచి'న్లైము, 
(చల మంగా (హి్ని .వ్తు పెండ్రిమింటపము, 

"పెండైపరిదిర 

ల! మ౦ స్నా (హి తోలు గప్పుట, 

రర టీ 
లావు 

తోలుపాగువుట, తోలువేసికుట్టుట; కప్పు 
వేయుట, వూయుట; ఒకనికీఅంటనట్ట 
టు ఒకరి పెవేయుట, (నేరము మొట్ట, 

ట్రో!ందిచి. మం థాయి (హి. క్రీ) 

తోలు మొ! పొదినినథూలి ,తోలుగానిక్తాగ 
తముగాని వీ సికుట్టిన లేకలతికినమాలివాదు 
వుషళాల్మి 

(కలి ఏ4 మంట్సీ (హి్ర్రీ ) జోగులగుడిసె, 

చోగులమకము. 
(క వె మండీ (హి. శ్రీ కొటారము, 

కొట్టరము, ధఛాన్యాడులు నిశేషముగను 
అండుకొటాలఠు, 'రాసాలుగ నుండుఅంగడి, 
రాళియంగడి, రాళిబజూరు. 

కరా ముంజ్తీ (హి.,న్తి ప్రీ బోదితరము, 

యం - బీ వి ముందేర్ __ కీ 

(హి శ్రి నోదయంచు, బొరు పెకీటు, 
ల్ో మంగల. (అ. ఆ) వ్స్సవోటు, 

బస; ఉఒకి ్ నాటీ(సయాణము; ఒక మెట్టు, 
సము, అంతస్తు; నిలువు ఇంటియొక్క 
బేకఅంకస్తు (సో గ్య లా కొట్మ్నా 

(పౌ (పయాణనముముగి౧ చుట, బనజేయు 

ల క 
(ఆ) నభా, పేరనలసినచోటు, 

యగ యు నుంద్లులత్ (ఆక త్రీ అంకస్తు, 

"మిట్ట, స్థానము; పదవి, దశ, (పకిస్థ, 

పరువు, (ఏధికౌరము, టౌ రపద'ి, 

గారవమ్ము గొప్ప్రతీనము, 

లని మంగ్గాల (అ.ఖ) పరువు, వళిస్ల, 
పదవి, ఇ0టి అంతస్తు; నిలువు; ల ఫ1 

బమంగ్లాల ( స్యా సమానము, నద్సుళము, 
సాటిది, ; మెట్టు , సమానము, నరి మెల్టన్ లది, 

సరినమానము' 

లి సం మై౦.”విల్ (క తుయి౦చినది, 

శీణించునడి ;నళి౦ంచునది, నశ్గర్ధరము, మెదడు 

క మజ్ధసూద్ 

ఖ 



య్రఏపైో 
ఏ4 

టై 1 లి త్త 

యు స్టా ముంజ్రీవీ (అ) జన్ సంపర్కము 
సది, దిగినది,. దిగుశది, తగునది. 

నదలెిన వాధు, ఏకాంత వాని, 

సన్యాని, వాన పస్ఫడు. 

ని మునజ్జ (ఆ) స్వ చృము: నిర్మలము, 

బ్ షా, (హ్మ్్త్రై శ్రీ ఆభిలావ, ఉ దేశ 
ము, ఆళ్ళ, అన, ప 

'మన్చిజ్ (ఆఫు) నేశగాడు, సాలె 

ట్ర మన్సల్ (హి మణిశిల, మన్సలమా, 
చయయ అతు.పత మున్సలిక్ -ము న్సలిక 

(ఆఅ) దారముతో గుచ్చిన, చేర్చిన? కలిపి 
కట్టిన, అంటకటిన, అ౦టకుటిన, ఆను 

న్య్యూతము , న్య్యూతము, క్రుట్రియున్నది. 

వ; 

ల ప్రాతి మున్ఫ్సూబ్ (ఆ) సంబంధింపజే 

య బడిన, సంబంధముగ ల, సం బద్ధమ్యు 

ఆను బదము; వివాహము చేయబడిన, వివా 

హితవి, “జీరుగల, మారుపేరుగల అరో 

పీంపబడిన గుణదో హెదులు, సూప బడి 

న, తగిలించిన, “ఆంటగటిన. 
వ 

ఈ ప్రలాసత మౌన (ఆ) కొట్టివేయబడి 

నది, ఖ౦డింప బడీనది, నక వ 

తము. 

య్ ్ యాో మన్ఫ్భూశ్ఞ్ర (ఆ. శ్ర) కొట్టినే 

యుట, (తోసివేయుట,' న ఈ 

+ ఖండించుట, సనా, ల. 

(హా మనిష్ (పౌ. స్త్ర స్వభావము, న్న 

షం మన్ పా (అ. ఫు) ఆ అభిసాయము, అభి. 

నవుడు. 

మూ (పళ్ళళలి? (పతిష్టః అధికారము, 

పరువు; గర్వము? అభిమానము; అభిఖా 

ష, కోరిక; ఆత్మ మనను, హృదయము. 

యతి, 

బు. 

జ్ర. మ్యున్పిజ్ఞి (ఆ ఫు చ్యాయాధికె రి 

సేఠను, భావము ఉద్దేశము, మూలను 
ఆర్హమా, సాళా౦ళసు. = 

ఢా, 
(పష మీస్లార్ (ఆ, పు అంపము, (శక 

చఛము; వీవన, విసనకజ్ఞ; హత 

ఏ ప్రైటాక మన్దూర్ (ఆఫు రాజశాసనము, 

శాసనము య. పలకలుదీరిన తూ 

కాళము. 

మీ మున్షీ (ఆ.ఫ్ఫు కల్చనవేయువాడ్సు 
రచియించు వాడు: లేఖరి (వాత గాడు; 

రాయస గాడు, ఉపాధ్యాయుడు, గౌరవ 

నామము, కుతీ జపా _యొళ్ధిలక్ 

(అ) బుధ్గహము, ఆపో సో మిర్- 

(పొ (పధానలేఖిశి, న "పెద 

రాయన గాడు, రా శీ 

(పా. క్రీ) (వ్రాతపని,శేఖనవ్యా పౌరమా, 
లేఖనోద్యోగ మా, (వాతకొలువు. 

టాదనలి మన్సబ్ (అ. ఫు) ఉచ్చస్తౌనము, 

స్ట ఉన్నఠపదవి, అధికారము; 

అంక. పదవ్శి ఉద్యోగము. +గొప్పస్థితి, 
గొప్పతనము, ఘనత, గ. 

చార్ (పా) ఆధికారస్థు డూ, ఉద్యోగ 

హ్ ఆధిశెరి, అధికెరపద విగలవాడు, 

ఉదొో్యోగ పదవిగలవాడు) వర్జాళనముగఅ 

1 ప్ “'నొరవవేతనదారుడు, 

నీ . మున్సర్ (ఆ) | (తిప్పిన, తిరిగిన, 

హా. 'రీరుగ బడిన, మరల్శిన (న్యా) 

రూోపనివ్పత్తిజేనిన,  . 

మున్సరిమ్ (అ, పు) కెర్యనిర్వావా 

డు, పనినెర వేర్చునాడు, ॥ 

ల్ పక టు. చ్యాయమువిచా 

_ర0చువాడు, వధ్వవర్ని, బట్టు మనడం 

నా! ఏలి ఆమదినేత - మిజాజ్ (అ) న్యా 
స్ు సుజా, చ్యాయన్వ భావముగలవాడు, 



“తం ర్ట) "ఆకాశ 

యోగా ప! (ఆ. శ్రీ శ్రీ (ట్ర) న్యాయాధి కె (ప్రమిల మంతళ్ఞో (అం్యన్త్ర్ నం భాషణము, 

రము, జ్యాయసొనము, న్యాయము. 
ధు 

లీ యడం మున న్ (పా) న్యాయప్తూర్వ 

కము, న్యాయ' మైన నక్రమము, 'నరిణా, 

న్యాయముగా సక్రమముగా వా 
సొరినము, 

లే ప్రాయం మన్ఫూబ్ (ఆ) _.పింపలడినరి, 

నిలువ బెట్ట బడినది; సాతినది, నిశ్చయింప 

బడీనది, అ'కెర సాజైగ లఅలయశతరము, 

అయో మన్ఫూబ (అ. ఫ్ర నిలువ బెటెనది, 

దృ ఢనిళ్నయము, ఉ చేమ, మనోరథమా। 
పన్న్నుగ దప న్నానమే, (సిర్ ల 

వాంఛా (ఉజ్లేేంయకానుటే దృఢ 

నిళ్నయయకు బేసికొనుటు, 
ఏ ఖైదు! పక్ (అ) విజయుడు, జయ 

కీలుడు, జయముగ లవాడు; సవీయముచే 
ట్ 'తోబడినహడు? నహాయవరతుడర, 

గాడ నున్సూమ్ (ఆపు) కార్య నిళ్వా 

.'హాకుడు? "శార్యదర్శి? (పధానీలేఖరి, ఫ౦ 
తులు! 

జ ంయీసేన మున్ నైట్. (ఆ) “పక్ష్వ్యముజేయు, 

పచనముజే యు, -ఏముగలిగించిపుండుశు 
లి పక్వముజేయున్సది, 

స్స 

బ్రమళ మంకబెి (అ తోపడెదు,, అధీ. 
నమగ్గ్యు, విధేయనుగు) క య ఈశిఖీతు 

(. " ఢు;,మ్యూద్రిర్సము, అచ్చువేయ బడినది 
ల! ము౦6బి్ఞి (ఆ) ఒకదానిపై నొక 

 ఆైర్హంచినసరికానుం డేర్తు. సనరిపడియుం 
'డిన్న సరీపోయిన,దొంతరము గానరిడేడు, 
ఫు ఠి ప్ర = హోశా (ఊఉ) ఒకదా 

టా. | 

ప మ౦శక్థై (అ చల్లారిన ఇల్హాక 
డు డపకమిల్లినద్ని ఉకళాంతము ఫాంటే 

తర్కము, తర్క-శా స్త్ర ము, 

లి మింతళ్లో (9 ఫ్ర 'ములకట్టు, “వెల 

పి నడికట్టీ వ ను; ;దుట్టు;వలయము 

శా న _మింశకతులొలురూ 

జ్ (అ) రాశిచక్రం. వచ్చె రయ 
_యొళారీద '( ఆ )" శీశలమండలము, 
వి (న -- యహాట టి (అట సమం 

వ. ఎం. గట సత - యె ముషుత్ర 

ది్ల (అ ) నమశీతో స్తమండలమ్ము 

నడుం మ౦ళళ్టి ( (ఆఫు కస విన" 

ఎం 
= సనరియనినది; అమాదితము అంగీకృతము, 

ద శీలము? తిర్యంశాస్రు న డు ॥; 

సపల్. య ంమా మనీ సర్ _ (అ.ఫుు న 

దృళ్యము, వర్భనియచము, చూడితేగి నది; 

(పకృళభావము, (పకృోదృృళ్యము; సోపు 

రము, య. 

ముఖము) దకోరము; ద టం 
అమ్ (ఈ సార్వజనిక లాల 

అందరునుచూచుచోటు, సర్వాలోకన 

స్థ నము. 

44 మం౦ండూర్ (లృ చూచినది, చూచి 

సమ్మాశ౦చినది, అనుమ౫ం౦ంప బడిన గి,ఆ వెరూ 

దమందీనది ( అమ -కర్నా (ఈ) 
న * ఉంగీకరీంచుట, అనుచుతిఇచ్చుట, అంగీ 

“కౌఠ మొసంగుట ఓ ఎడీషలి ౨ నదే 

. ర్ (ఆ) "నేత్రపర్యతు, (వీయురాలు, 

,దర్శనీయము. 

త్రఎంట మండారీ (అ, జి అంగీశోర 
ము, అమోదనుం, సమ్మతము, అనుమతి, 

ఒప్పుదళ, నమృతి, 

సమన మం సామ్ (ఆ) ఛందో బద్ధమా, 
నద వ్రములు నా నినని, మ 

లర్పమసత మంోను (ఆ ఫు పద్యశాన్య 



జో. 91. 
_ మనడైై (ఆ, ఫు: నిషేధము, +తిపే. సధ నా. మున్ ఫ్ెల్ (ఆ) అవమాని౦స బడి 

ము నిరాకరణము, కహాడద ఈట, “ధాద 

నుట, వద్దనుట;. ఆటంకము, , అడ్డగింపు ? 

అషీడులనం మున్ ఆతిఫ్థ (అ) తం; తిరు 

గునది మరలిన, వ౦గిశ, కలిసీన, 

.ఏమసం మున్ అఫ్టైద్. (అ కూర్చుండ బెట్ట 
బడీన, సమావేశముజ్రేయ బడిన, సమౌావేశి 

రము, సమ్తావిష్టము, కూర్చ బడిన, చేర్చ 
త, చేరిన, కూడీన, జరుపబడిన్మ జరి 

గిన; సొపింప బడిన, స్తా పవీశము? కట్టబడి 

నది, బనము, 

స (ఆ) వాన్నంధనమైన, నోరెక్ర గూ 

110 మున్ అహ్ధాన్ (అ) తల(కిందెన, 
(కించుమో దైన, వ్యత్యేస్తము, వ్యతిరికృము, 

వ్యత్యయ ము? విపరీతము, (శిందలయొనది? 
(పళబించితము, (పతిఫలమ్ము, 

ట్రం మున్ ఇమ్ (ఆ ఫు) సంపన్నుడు, కల 

వాడు; ఉదారి దాత పనకోప 

కొర, ఉపకొరశీలుడు, దయాళువు. 
యనా ఆటం -ఎహా సినీ (ఆ) నిజము 

వ స. ఈళ్వ రుడు, 

(తం మున క్రై వ్ (ఆ) వ్యాకులితము, కల 

తజెందినది, 'దఃఖికేము, ఖిన్నము, చింతా 

(కాంతవప్క, వ్యసనముగల. 
భాం మ్ ఫి (అ) వి సారము, వీఫా 

అము యఖ సేం బ్వ! 3 చావీయయె న 

(అ) గుతకోణము, సతుకోణముకన్న 

“పెద్దది. 

మున్ నీల (ఆ) విధాగింప పబడీనది, 

ప౦చబడినది, విభాజితమా, విభక్నము? 

తిర్మానింప బడినడి, పీధ్పకేయబడినది, 

పరిష మాం 

యమీసేం నున్ స అక్ (అస్త్ర) లాభము, 

యవ వదతి మిని -- ఊగ, 

దీనం 
ఆదాయము, కాబడి. 

నవాడు, పపాత, లజ్హకుడు, అభి 

భూతుడు, స్స్తప డినవాడు. 

ట్ర మున్ స్ట '(అృవ్యతిలేకమ్ము వ్రీసి చేయ 

బడీవది, న ద. లుప్తము; వ్యవ 

కలితము, తీని వేసినది , (గ్రజీశము వ్య వరవ 

కలనసంజ్ఞ , బుణస౦జ రీసివేర్య 

టి మిన్ జై క్ (అ. ఆం): పక్మీముక్కు-! 
చం౦చువు, 

ఏ (సల మిన్ స్టామ్ (అ..న్తీ తై) మంగలవా 
1డు వెం డుక ని నా గ -ఛిమ్మ 

_ ట$:తండసము; కటిలిక? గోళ్లుతీయుప్తాధ 

"నము, నోరుగల్లు. న 

మున్ స్టబిశో అ ముడుచుకొను 

నది, సరజచిణేము! 'మల బద్ధముగలిగంచు 

, నది౩ విశేచనబద్దకము. 

టో (అ) విహాగి౦చిన, 

వ పంచి'పెట్టిని. 

' మునర్హా-ప్. (అ) చశములు(వా 

సిన చిశ్రవపీలుకుట్టిన, శతికము, గీచి 

నది, చెక్మీ_నది, ఫొలచినది రాయిమొక్టి 

మ మున్ ఫైన్ (ఆ) చాటిపోయినది, 

అరీశఠము, మ. ముగిపీనది, అయిపో 

యినడి, జరిగిపోయినది. 

య్ మాన్ ర్హైత, (ఆ) 'తగనొట్ట బడినది, 

ఇేదిరము, నమ భన్నము/ ప్చ్చి 

నము, ముగినీనదీ. నమౌపము, పరి, 

రమా, 

టమ మిక్ స్టైల్ (ఆశు) ప. 
కు౦పటె ఇ. 

మన్ జాత (ఆ) ముక్కాలు గఅని, 

బిందుకము, సంభిందుకను, బెట్టుగలడి, 

“శ్రా చ్చారణ చిహ్నాములుగ లది, 



లి ర్ట 

ట్రకీసో మ న్స్హైాల్ (అ) ఎత్నివాసీనది; | లం నునుఖ్ (హీ 
అనువాదము, అనువదించినది, చూచి,వా మూనవుడు, 
సినది, (ప్రతివ్రాసినది; వెప్పినది వినిపించి | (ష్ష్యుజ్ట[్రంం. న్న (హి తెప్పిం 
నద్మి కథికము, చుట, లే బనుచుట, లేబంపుట, తెమ్మని 

పంపుట, 

లట మంగాశా (హి లెప్పించుట తే 

బంఫుట్న 'రెమ్మనుట, 

(సం మంగా (హి.ఫు) యాచకుడు, ఆడ్సు 

గవాడు, "అర, బిచ్చగాడు 

యో 
ఫు) మనుమ్యుడ్సు 

యిల్వోయల నున్ ఫ్రారాత్ (అ.ఫు) అనుశు 

తేముగావచ్చినమాటలు కథితములు, ఇతి 

వానముల్ను సారం్మప దాయములు, సొం(ప 

'జాయవచనములు, . గతానుగతికములం; 

చధాసి గ్ వరములు, 
ఇవీ న యా 

లు జ ల నత మన్ కూల-= (అ) కదలింపబడినది, 
కదలి౦ంపడగినది, వరము, వరా నీ... 

ట్ర్ మునజ్ఞైన్చా (ఆఅ-్రై ఫ్రీ) దీపదాత, 

(సరం మంగ్డా (హి త 
"మొక్క.లీడు, బలసంగుడు, మూర్ధుడు, 

సళ నుంగ్బిర్ (హీఫు) మార శకము, 

(దాతీవరుగు, సన్న్యదాత్క, ఎండిన(దా 

క “డాకవరుగు; న స్వచ్చము, 

ఎ౦వినడి. 

[సం మన్ కౌ (హీప్పు మణి, పూస 
మెడపూన ( వెన్నెముకలాోని భగము 

దనన ఘం - ఢలజ్నా(ఊ) మారు 
మెదబడుట, ఛావసీదముగానుండుట , 

స4 మున్మిార్ (అ) లేదనువాడు, నాస్తి 

క్డు, పాషండుడం, 

“శాదనువాడు 

, గ్రత్యాఖ్యాత, 

శ్ లలా. పనక్షీద్ 

(ఆ) వీఠుఇద్దరబేవ తల ఈజేసతలుచచ్చి 

నవారిని వారివారి జీవితములన: గూర్చి (ప్ర 

శ్నించుచుందురు, 

అనీషమం మున్ కషిజ్ఞో. (అ ప్రచురమై 
గది? (పసీర్గమెనది, "వెల్లడీరొనది, [పశ 

వీరమా, (పకటితము, (ప్రచురమ్లు; తెరచి 

నది. బయ,లెనది, . వెళ్లీడియైనది, (పనీద్ల 

ము, (ప ఖ్యాలేము, విదీర ము, తెలినసీనది,' 

లోళవిదితంము. 
న. నన్ బ్ల్రావా (ఆ. క్రి 

న న లం, ధర్మపత్ని, ఆగ్ని 

ఫౌకీగాసెండ్డియా డినది, ఇల్లాలు, 
ప! 

ఉట ముంగల్ (హీ 

జట్ 114 మ౦'గ్గాముఖి (పొ. 

అలో 
(స్రీ "జం డ్లియ్, 

కీ 0దువుల తొమ్మిదవనెలకేరు. 

ఫు మంగళము, శుభ 

ము; జయము, కల్యాణము, సుఖమ్ము సం 

వోషము; మంగళుడు, అంగారక హ 
ము; మంగళ వారము. 

బ్ర్రీ)ముంగ 

ముఖి, వేళ్ళ కొంర, పొటగ త్తి, బోగ 
ముది, 

స .మంగ్లీ (హీ మ౦గళవ౦రను, శుభ 
కరము , క ల్యాణదాయక మూ, ము౦గ ₹కర 

ము అం₹+ రకదళలో న 

స మంగ్నీ (హీ. శ్రీ శీ అప్పు 
బుణను; నిశ్చిశారమిే ( ఛీండ్తిక ) 

తై - "'బ్నా (హీ అప్పిచ్చు 

ట గరం - కర్నా (హి) పెండ్లి 

శి నిశ్చితా గముకేయు ట, నిశ్చయతా౦బూ 
'అమః, 

మన్ మోహన్ (హీ ఫ్ర థ్భృ 

స్షుడు, నుశోహడరుడు, (ప్రియుడు, , 

నుసో (హి అన్నట్టు, ఫోలె వలి, 

అట్లు, ఆకుకోనునట్లు 

శ్రీ) నునస్సంతుప్టి, 



2 పి 
మనశ్శాంతి, నునసృమాధానము, సమ్మతి, 

అంగీ్కొరము ; పూచీపడినవాడు, ఉత్పర 
వాది, 

స్టైలో మునవ్వర్ (ఆ) (ఫకొళమానము, (ప 

"కాళశవంతము, కారితిమంతము, [పభా 
వంతము, కె౦ంతిగలది. 

గట్రా మనోరథ్ (హి.ప్రు మనో రథము, 

కోరిక, ఈ బేళము. 
ల్ 

ప్రై ము(యహ్ా (పా.వు) ముఖము, మొగము; 

నోరు, వాయి, ద్వారము, ర౦(ధము, బిల 

ముః తెరిపి; సమత్నము, ఎనురు,ు మొగ 

“మోటము, దాక్షీణ్యము; గారపము , లమ 

ము? పత పాతము, సామగ్థన్ధ ము, తక్క 

ఆశ, అశ్రతు (| _ గా 

నికల్ ఆనా, సస (హి మ్ ువా 

డుట, జ టి, ట్ ల్ు కేం 

_--6జ్లోహో నా (హి) ముఖమువికెస 

“మొందుట, ముఖమున కెంతపచ్చుట్క, జ 

యముగ లుగుట, (| ఎ14 -- ఆనా(హ్ 

నోనువూయుట, నోరువచ్చుట, ఆతి 

వూ] = అనులహ్ా (హా దిగ పాజు, 

నిండుగ, సంపూర్ణము, న. లం 

_- అంభేరా (హి కను-బీకటితో, తెల్ల 
వారుగట్ల, 'వేకువన, -చీకటిమస సుకుస,,బీక్ 
టతో, 00 ఎలా బౌనా (హీ). నో 
రు తెరచుట, మక, వెల్తే, 

చాగులుగ చూచుట, 0) బతలా 

బచిగాణ్నా (హి) మొగ మువికౌరముచేసికొ 
నుట , గర్ముఖుడసుట ముఖ ముచిట్టించుకొ 

నట, ముఖమువికొరన్నుశేసీకొనుట, నోరు 

రుచిచెలుచుట్క చెబుచుట 4 స్ 

ఎ బిగ డ్నా (హ్ "మెగము నికెర 

“మొందుట, మొగము మారుట. నుఖ వెఖ 

రిచెడుట , దుర్ముఖుడగుట; నోరు చెడుట 

చట్ట 

రుచిచెడుట్ట ఆరుచికలుగుట, -౮(ష ఎత 

01 ఫలా బనానా -చిడానా (హి) 

వెక్కి.రించుట, ముఖవికెరాదులచేహే 

ళనజేయుట, లే ఆ -- జోలా (హ్రివ 

రుసజీసీకొనిన, సరుసపెట్టుకొనిన, నరుస 

కల్పించుకొనిన, నోటిమాటల, మొటనూ 

(తేమునకెన, జోఖి ఫే అతా బో 

లాఫాయీ (హి అన్నవరుసపెట్టికొనిన 

వాడు, (పియమి(శ్రుడు, (1) ఇబ అసం 

(ష్య ఎ - పర్దానా న రఖ్త (పా) 
నోట మెతుకుపట్ట్లకుండుట, బొతు-గాతిన 

కు౦డుట, 'మతుకుఎంగలి చేయకుండుట, 

౮౮ అరిగా పౌనా (హి) సమత. 

శానున్నట్టు తెలియుట, (ఫసన్నుడుగాను 

న్నట్లు తెలియుట, ణి బన్” పర్ (హీ) 

ఎగుట, సమతీమున్మ ఎదురు గా, మూందర, 
0 చ యఏంలా పర్జానా (హీ) మొ 
నము చిఊోరకండుట, (0 ఖ అసం 

పర్ లానా అనుట, అఆడుట, చెప్పు 

ల ల 6! ఇ లం 
(11 ఎట్ జూ పర్ సహావాయియా. 

ముఖము వెల వెలబారుట్క ముఖముకళ 

డుట, దిగ ఛఖీము నొందుట, కలవర పడు 

టి, వ, బమ్మెర బోవుట, 

న్ టట్లు 6 యా సార్నా 
స. (హి) యలు. 

డు, నోరుతెరచి చూచుచుండుట, నివ్వ 

రబోవుట తోచకపోవుట, తట్ల లం 

ఎ ఫట్ (హి నొటిదుడుకు వాడు;తిట్టు 

బోతు, దుడుకునూటల వాడు, 0 ట్ల లసరి 

ఎాఫీర్నా (హి జెడ మొగమగుట, 'బే 

సారుట, విసుగుట, రట లం లా 

"స్థిరా (హి) *పెడమొగకు బెట్టుట, 



సీత ర్వీ 

'విముఖుచో ఫ్ సుట్మ వదలివే ముటు , ౧ లేఖ్ర లం 

జజ వుంానొ (హా ముగు ముగ ద్దరించు 

కొనుట, క్రో ఫగించుకొనుట, న 

ఆ ళక్నా (హృము "ఖము తేరి న 
డట, ముఖముపధిక చూచుచుందడుట, ఒ 

క్ర "ర కించ పడిచూచుచుండుట , అగభసడీదచూ 

దుదుండుట, నెల్ల వంగ ముగాచూచుచు౦ 

డుట, 0షస్టు అపర లా 

:నమలుచుండుటి , 

వ్ంగాా (హా) 

క అచుట,, (గుబాము 

స ట్పుస్టు అం లా చూనమ్నూ (హి) 
స! ్క 
ప. డుట,' లర్సి త మ 

ప్ (ఉ్స ముఖొమ్హుషై,.ఏముట, సమత్మీము 
న్ న ట్టఎో “టి, (భుయి లా దిఖానా 

(హ్సా 'పచ్చుట, 'అగ పడుట, మొగముజూ 
ఫ్ర 

(హీ, క కి! 
కు సు జారి సూ 

), ెండ్లకొడుకునారియాడరగు 

లు రాజని 'ముదటిస్తారిచుావన 

చ్చినస్వడ "రితి పల్లకిచ్చు కట్నము, 

ఈయ లుం -గీక్తీరహ్లానా 

(హ్ అళ్ళగ్య పడిచూచుచుండుట, క్ల 

"వరపడిచూచుదుగంిడుట, ర”, ములో 

చుచు ఊోరకుండుట్న  ఎయికుతోచఠుం సు 
"ట్, (1వ ఎం అన. ళన (ప్రొ 

నోరు పెట్టుట, లతినుటు, ర కలయ 

చో) ఆ చేలాని (ఉ) ముఖత ౦, 

'కరశళ్తః, క౦శపాశముగా; నోటిపొటగా , 

నోత్రమాటిగ, వ్యానాపముగ, మూటమా 

'తముగు 'గ్రిట ప్ర-ర్వవిర్చ్పు యి 
సడే” పోనా, చసేటస "నా (ఉ) ము 

'ఖమవివెర్లమగుట, న సము వెల" క. కక. 

ట్ర, (భయాచులచే) స ఎయంలా న హర్, 

(శ) దుళ్ళాషి, తిళ్ళబోతు; తలబిరును, 
మార్థుడు 4 | గ్య రట! నా లాం _ఫ' 

“భూల్ఫ్యుణా నా(హీ) నోటిము తెములూరా] 

తీ 

(ఆతి 
'ల్చట, బూళులు సోకుట, చివాటుపెట్లు 

గో నా 

టు, గట ఫైట? ఫ్రుష సనన స్టీసరపం చుట, (త్మ 

తేలు వేయుట, కకీర సమతాం సీర 

న. నీనా (న | నోగుకుట్టి వేయుట, . 

ర. ,అంచమిచ్చుట, 

6వ 06 ఆరి లా "కౌ లాకర్నా (హి 

ముఖమునల్ల భేనీ కొనుట, 6ఏవనాానపడిపో 

వు; ల 4 ర లం ఆ "కానిని*లా 

(న ల నోటిముంద 6% బి ము, నోటికబళ , 

ఘు సేగ"న్నాము, మ(టఇ0(ీకుంటేల , 

సులభిమీఇాదొరి కినది; (ట్స అసం లా 

కర్నె ((%) 410ముగమగుటు, ము౦ద 6 ప్రీ 

తిరుగుట; ఎదిరించుట$ మొన జ్లీయుట 

(పుండు పగులుట; అను[గ హముటాఫు 

ట , టభ అం లా ఫలా (పళ నో 

రు "ఆచుట్న మాటా డురీం 'గుట్తాబయలు 

పట్టుట; గిట్టపానుటి, ౧6) లం ా ా 

అ) (స ఆనా (ఫీల) బలవంనుకొనుట, చచి 

న్ష బోవు, (౧(0€ అసం లా లాగానా 

(ష న దుకొనుట్క (పొనసొా 

తే ముక? ” సవ), + స్ట (ీన్ళి ము ల 

(ర యం లగ్న (టా 'పినవు చేని 

కొనుట శీ నవ బిగించు కొ నాట), వాగు 

తట, (గ్రని సేన ఒ- నూ" నన్నె (హా) 

కల దట, కులు (౧1 కవియుట, సపెబడా 

ఢీ? శాక నాడుట, టన న్యాప చేశ ముగమా 

ట్లాడు ర మనసు సున్ న్వి నాడుట; నోరుక 

ట్ట ఢి నీరుమూయించుట, నోరుగొటు 

స 6ట లసేని 

కూర గ్నా (వ నో కు తి(ంచియడునుట, 

టం శ్ వము లల 

జ సుకోరూ గ (హి "వంగ ముచిటించు 

కొనుట, మ. వెట్టికొనుట, "కోప 

గెడచకోను టి, ట్రం సం మౌోచ్చా 



రను ! ఏత 

నన 
నన
న 

(హి) పె పెడమొగ ము బెట్టటు, వదలంకొను 

టా మేయానభర్నా ( నోట్లో 

సీరూరుట్క ఆకస్పట్టుటం బడి ఆం 
రట ఆహీమాయ్యే. (హ్) నోటిలో 

నిదినోటిలోనే, తనలోత్రాను, లసేరి 

(0) ఎట్గలా పటోర్నా (ఫా) వెల్లి మొ 

గముగజూచు చుండుట, వెటిచాగులుగ 
“అ 

నవ్వుట. 

(గం మిన్ హో (అ) దానికుండి(త్రీవివేసినది) 
(తగ్గించినది,. 

విలుప్తము, (త్రోఫుడు, వీకివేశ,. నినా' 
(తోసిపుచ్చినది; అందుండి 

యుంపు, రర ([టలాాకర్నా, (ఉ) 

నినాయించుట, తోఫుడుసెటుుట.తీసీవే 
యుట, తగ్గించుట. య! 

₹ఈ మిన్ శ్ (ఆ) ౩ బుజుమౌ ర్ల్గము* 

చక్కని బాట, రాజమార్ష ము, 

ఏ (ట్రై మనివార్ (హి. ఫ్ర) గాడ్తుల బత్తుడు, 

గాజులు మొ అమ్ముచిల్లగవర్న కుడు ణే 
గ్గ వాడు, 

యే (ఆ మిన్ హాయీ (అన్ఫ రీసివేక , 

తగ్గింపు, వినాయి౦ు, ళ్ న్ వుడు, హర 

ణము. 

ఏసిపి. మున్ వాదిమ్ (అ) శిధిలీభూతము, 

ప నాళ మెన, 

డిపోమిన , పాడుపడీన. 

యం మన్ హ్ (అం ఎప్పు చ్ నిషే 

'థీంప బడినది, హాడదనినది, 

కో నుని (పాస్త్రి గర్వము, అపహ౦కె 

రమా, (ఆ) శుక ము, ఇ౦(దియము, 

దగి మునీ బ్ (అ. ఫు)" 

'యజమాని, 

"ల పాతి హా గోతి మున్య _ళ్ (అ ఠా 

"బెళము, అభిలాష క్లో రిక, అళ, 
ణు 

సాడైన, 

సన్నార్గుడు, 

"కౌెర్యద రి, సర్వా ధికెరిం 

మునిర్. (అ) . కాంతిగల, మెజలయు 

నట్టి, శెంతిమంళము, _పకెళమౌనము, 

"భంతినిచ్చునది, (పకెళకము, 

గతి ముని 2 (అ) చొరరానీది అయో 

ము. 
అమ్మల మున 2 వ్ (ఆ) ఉత్తముడు, (శ్రేస్టు 

డు, భునుడు, గొప్పవాడు. 

సత మునీమ్ (కా పు "కార్యదర్శి సర్వా 

ధికొరీ; గ ణికుడ్తు, లెక్కఎపనిజూచువాడు, 

లేఖర్మి 

ఫా మూ (హి.ప్రు ముఖము; మొగము; నో 
"రు వాయి; చూడు గతి లను ప పదమును 

డానిసమాసములుణ్క 

మూ (పొ.పు) వెండ్రుక, శకేశము; వీట, 
పగులు ఏరిక, అత ర్త వూ రాళ 

(పా) వెంశ్రుకలతోనల్లిన, (జెడదారము 
మొ!) త్రో (6. _- షిశాఫ్థా (పా) 

"వెం్యడ్రుకను-చీల్చుట, 'హావ్మపకీకు స్తన 

కళల్యపరీడ్ష. 

1 పం మువా (హి) మృతుడు, చచ్చినది? తు 

చ్భము, లం 1 ఉత -- బాదల్ (హి 

' సముదఫు పొచి ( 500086 ). 
₹ె మవ్వాజ్. (అ). అలలుకొట్టుకొను 

చున్న, తరంగములులేచుచున్న, సంత్తు 

ఖితము, కల్లోలముగ నున్న ,అల్లక ల్లోలమా, 

వువాబిబ్ (ఆ) నియోగమాలు, 

న! 

యాషా! ప్రో 
నిర్గితములం; జీశ్రములు. సం బళ ములు, వే 

తనముళలు! తగినవి, కాపలసీనవి, (ఏ. వం 

ప మువార (అ) వమతము, ఎదు 

ర తీషే! ఏ4 మువాస్థైజే (అ, ఫు పట్టుకొనుట, 

నిరోధము, ళ్ జ. 

నిర్చంధము; సీశారోపణము, దో సారో 



ఏ! 0గ్ర. త్ో 

'పణమ్ము బాధ్యత,ఉత్తర వాదము, పూచీ? 
' అడిగినదానికి (ప్రశ్యుత్తరము చెస్పవలని 
వచ్చు, శిషమం1ఏ ఏమి! ఉ*లా దార్ 

(పొ ఉత్తరవాది, జాధ్యతగలవాడు, 

_ నిర్భంధముగల వాకు, (యం ఎమి 104 - 

కర్న (ఊఉ) నిర్బంధ పెట్టుట, "నేరారో 
ట్ట ఇ “అఫీయీిగము తెచ్చుట 

తప్పుమోపుట; పట్టుకొనుట, 

| ఏ4 మవాద్ (అ ఫు సామ్యగ్రివస్తువులు, 

. పదార్లములు 1 ధాతువుల.; పరికరములు; 

. చీమ సాయమూ, ( క. ఏ ) 

తీపి | 4 టన స్థా స్నోనీద్ (అ) దుష్తధా 

తువ్రులు. 

జ్) 1 ఏ4 ము శాచ్దో (అ. వ్రు) కళ 

ము, తూచినద్ధి తులితేము, ఆం౦చనజేసిన 

ది, 'శుల్యము, సమానము, సమము; దా 

. దాపు ఉరమర॥ 'వెరస్కీ మొగ శు. 

ల 1 మువా"నేన (అ. ఫు). తూచిచూచు 

"టి, తులనము, తులితోము, పరిమితము, స 

రమైనది, సరిచూచినద్కి ' నరివుచ్చినది; 

జూలీ న! 

ఉజ్జాయింఫు, ఉజ్జ, ఉరమర, దాదాఫు 

గ లెక్కంగ ట్రినది, రమారమి, ఉఊరమరిక 
' మొర్తము, అసరమికము, అంచన, అంచ 

నమొత త్తు, న 
ఆటో  మవాషీ (అష్ట శ్రీ బరువుమోయు 

జంతువు, మోతపశువు, బారనవాహకము; 

పశువులు, గొడ్డు గోదలు,(ఎ. న లమ ఆ) 

యల! (4 ముహాసలళ్ (అ. శ్ర) సం 

యోగ ము, జేరీక్క కూడిక,సమాగమము, 

సూటమి,. 

శ్ర ్ట* ముఖాల (ఆ) అనుకూలము, అ 

'నుగుణము,. అనుగూపము; క6ఉచఛితను, 

అర్ష ము, హీళమ్యు యోగ్యమ? సరి, 

సవి.ము,తి! నది;ళను సరించి (ప్రకారము, 

యజ ఏ8 మవానసనట్ (త్రీ 

అనుసారశూు సరిగా, 6న టీ! - 

హీనా (ఉట) అనుకూలమగుట, అనుకూ 
లించుట, సరిపడుట, న. 

యనే | (4 మువార్థహ్ఞాత్ (అ, త) అను 

కూల్యమఘు, అనుగుణ్యము, అఆనురూప్యము, 

గ "చిత్యేము। అర త్ర యోగ్యత; మ. 

ము, పోలిక; అంగీకొరము, సమ్మతి, సా 

మరస్యము; స్నేవూము. 

టో! మవాలీ (ఆ) పొలకులు, యజమా 

నులు, సహాయులు, మిత్రులు; (ఏ, న. 

శో 
ఫ్ర) నాంగ 

త్యము, సాహచర్యము నహవాసము, 

ను. చనవు, వైరి, అన్యోన్య 
ము, నకమత్యెను, 

144 మువానెజ- (11 ఫ్ర అంత రాయ 

ము, అట౦కనులు, నిఠరోధములు, నిసే 
గముల, (41 స0తిర ములు, ఆన్తంకుల్లు, 

(ఏవ గ్రా)" 
ట్ర ్రతి మూబిద్ (పా,ఫ్లు గత్వజ్ఞాని, జ్లాని, 

య. పండిగుడు, వేదాంటి; అగ్యు 

స , రనాగ్యుడు. 

ను వకొన్ (న స్రీ మూ ట్ర) మరణము, మ్శు 

గ్యువు; వావ్ళు (త యిం ఎమూో'నా 

(అ) సహ జనురణము-(నొందుట) యాలి 

ధంద! - ౨ అహ్మ్యర్. (టి బలవన్మరణ 

ము, కష్టఫుణావు, 

ఏ4 మంతౌద్ (ఆ. శ్రీ) పరిమాణము, 

(పమ'ణము, కొలత, వ 

(ట్ర్రల ఉూాథా (హి ఫ్ర ముస్తకము, ముస 

తు౦॥ ముసి; ఛద్రశుగము, భద్రము. 

యో మోతీ (హ్ ప్రీ) నూక కమ్ము 

ముత్తేము, (ఏళ త్ో వానా 

(హి ముత్య ములుకూ శృట,  నక్రనుము 
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గమాట్లాడుట , వొంకముగ మాట్లాడు "లేక 

(వాయుట, సరసముగమాట్లాడుట; కన్నీ 

షు. ఏడ్చుట, _ [న (తి 

కన్యాత్వము చెజచుట, పా త్ో 

_ చూర్ (హిిఒకతియ్యనితిను బండము, 
తేవోవంతము లేనకన్ను లు, 

(ట్రం "మోతియా (హి. ఫు) మలై చెట్లు లేక 

పువ్వు, మల్లిక; ముత్తెఫు, ముత్యముస సం|| 
యస స్వం బండ్ (హి కంటివూవు, 

(గ్రుడ్డికనమ్ము | 

య్్ర* మోట్ (హి. శ్ర మూట, ముల్లె 

తోలుబొక్కె-న. 

ర్వ మోటా (హి) లావైన న్థూలమాు, 
లావాట్సి వొడ్డు; ముత కేన, దళసరి, 

దట్రమెనః దొడ్డ, పెద్ద; దండి, (ద్రవ్యను 
గల, “సంపన్నుడు, ర్య గే ర కాజే 

(6) “కెయ ఫుష్విగల్క దిట్టముగా నున్న, 

బలినియున్య క 

బటు రం మోటొాపన్ , ; (హి. ఫు 

“మోటాయిా హౌలంము, స్త (హి.త్ర తీ) స్ ల్య 

బలుపు, లావు; దళనకిగానుం ఫట, మో 

టుగానుండుట్క దట్టద నము, 

లో మూర్ (హి. క్ర ముష్టి, పిడి? పీడీ 

కైల్? వేశ బడి, వుం (శఈ(ప్రయోనము, 

౮ సు ౧క్ర్ర్యైా - చలానా (హి) జేతబ 

డీజేయిట, మం[త(పయోగము చేయుట, 

వడుగు చేయుట. 

సతి మువస్సీర్. (లి దూరునది గురు 

ష్ర్రటాపప్రునది, గుణమి మృనది, గుణముజూా 

ఫు; తాకు, ప 

₹లో మౌాజ్- (అ. వ్ర అల, తరంగము 

క ల్లో లము; ఉబేకము, ఆవేశము, పార 

న 

ఫమ్వాత మాజా (అ.ఫు) 

ఏ్వమ్యృతి 

పళ్యము, ధోరణ్మి ధ్యానమ్ము తల౦పఫు, 
లవారి, లాహిరి; దండి; పుష్మ_లము, 

విసార = జీన్ (పా ఆ మ ట్రా ర్ లా ఆ5 
లుగొట్టుకొను చున్న అలలతో ఉస్పాంగు 

చున్న, తరంగ ఘూర్షితేము: సంత్రుఖి 

తము, కల్లోలము-గా నున్న, (గ్ర జ్రాహ 

ఎం మార్నా (హిిఅలలుకొటుకొనుచు౦ 
ల 

డుట, స స. ఖోగించు 

చుండుట, భోగ మనుభవించుట , వో 

రం కర్నా (హి ఖోగమనుభవించు 

టు, 

ఉం గమ టశి మూజిబ్ (అంఫు) "“కౌెరణము, 

"సీంతువు, ఉద్రేశము, మూలము. 

గసమైఫైలి నూజిబ (ఆఫు నముహత్కా-ర్య 

ము; ఘన కార్య ము; కాళ్వతస్వ ర్ల్షము లేక 
నరకము; భావవాక్యము, భావపతిజ. 

మగ మూజిద్ (అ.ఫపు) సృష్టీంచినవాడు, 

"పెట్టినవాడు, కల్పించినవాడు, (కొత్త 
న నన నిరా తృ రచయిత, నిర్మిం 

చినవాడు, కొరకుడు, కారణ భూతుడు, 
0 (జ మూజిదాసనిజానూన్ రవోతీ 0! ఏప్పూశమాజిదా నె 

(ఆ) ఇకా'సన సమితి, కానన కెరులు, 

వాననసభ. 

సంగ్రహము, 

స౦చ్నేపము, ఠక్కువచేసినది, కుప్తము? 
సారము, సారాంశము. 

ఏ క వ. (అ) సృజింపబడినది, 

ము మ అయిత్తము, పద్ద 

కర్నా (ఠా నృష్టించుటి, ఖర స | 

కొనివచ్చుట్క తీస్ సికొనివచ్చుట, తెచ్చిపె 

ట్టుట, షా. తెచ్చుట, చే ృమ్రతి 

రడి జజ సోనా (పా) కలుగుట, 



యవన టి 
గోటఖ, 

వచ్చుట, ఉండుట , నీస్టవగుట, పు 

(య, (ప ఏం లా రహ్నో “హి 

ఉండుట, నీచముగానుండుటు,8 విగియుం 

డుట. న్ 
తు! చలి 'చకాదూ చాల్ (అపు) నృ 

స్టములు, భూతిములు; సృష్నీభూతిములు, 

ఉన్నవ స్తువులు, ఆస్తులు, అస్ని. 

ఆక్వన్తూూ మాలాదనీ (ఆ. 
డరట, ఉనికే; సీవదముగానుండుల; సమ 

తము; ఫొవను, 'కస్తీత్విము 
5 చనా ఆ మాంచాడ్ (ఆ) ఉన్న, ము 

వర్ష వూ'నముు నమ 

“న లిగీన, ర్ లిగి 

త్ర *౦ 

గానున్న ప్రస్తుతపు వ 

తము; సృషమా, పుటిన, 
యున్న, 

స్థ భం ల ల. 
తిము, అమోగించినడి, (1షమెనది; సే 
తుకము, మంచిళార 

నం. (ఫిా.ఇ య. 

లగుట (మెలి, మిడతి), ] థూ 

అనా (హి 'బెబటకుట, 

ముకలు మొ తొలగుట. 

నరముల. ఎ 

థ్రస్తాోి మోచరిన (హీ) ముర్యా సబూరి 

బ౦॥ , 

లస మోచన్ (హింస 
విడుదల, వృమాపణ. ్ట 

క్రమ మూఫథ (ఫి..్ర శ్రీ) మాసముల్కుళ్ళ 

(శవులు, 6 (నే ఉమ్రా ా  పర్ 

తాకే దెచా (హీ టాకో బీయు | 
వ గ్వ౦చుట. 

ఆహో మో-వీ (ాపు 

నొవగి ది, తోల పట్టునాడు, 

ట్రువాడు, మాదిగ ఎడు. 

ల్వమ్హని మూ లీన (పా ఫు నగముజేయు 

. నఫుడు'వెండుుకలూడి బెకుకు సాగినము, 

చర్య కాగుడ్డు 

ఏ0ధి 

ఫశ విఇంచనము, 

రూ స్వృలుకు 

స 9 

తందుసము, కుటిలిక్రి, 

(0%). బేవుడుటక్క- జే 

అనినమ్ము వాడు, స శన్గార సాది. 

మె ముఖ హి వీ శో య 

మువా (1 పట్టుకొన న సీమ ఫ్ ( ౧ హం 

వాడు, నిగ్భప అట్రైన్సు నిరుగో చు ' “నేరా 

గరోఏమనుడు, తప్పు మి! వ. య్ర్త 

రవాద్మఃగ లిగిన వొ 

వ. పసల (ఆక ఏది 
నల టా వీ ఫీ (6 . య! 

అఆ౦:%మము) అగునిస ము, ఈకెలఫు, (ప 

"వినకి ది, 

కనపటిది, 

స్తం కాలపు, (02 నటి, క్ొసద 

ఫ్ దుసాగరగ, 10౧ఖ్య్వము, 

ఏరి (సౌద్ 
షము. 

ఆ్యలచ ఖత మునస్నట్ (4% సుభకీ రుడు, 
ఛి (ల 

సస్యుడు 

గాగ ద్ సు, 

యువత మువగ్గత (అ తేసి 
స్స మ ఖ్ శ ర్ధ్ 

టో ప 'న్సీ (సు) 

మిఖ+* సుతోడు, లను ఎండిములు 11న హ్ 

డు, గ్ త్య కారుడు; ఫి 

భాన్యానులమ్ము వాగు, కోనుటే, (0౫ శీ 

ర! అన్మ్వ్య సగ ష్ లా న. 

క్ సజ గన ఉం ఇ ఇ “(టా ప నొ మ్య్టికొళ్ళు, 

షం వు న్! స్ (గవ, స్సు షు గో షయిలతు 

డు మనీ గుతోోరు౧డ| న ల ద్రం 

సంతో (పసు) పాగ ము గ్ 

మ౦గ్యద సుల, పిని య్సుద్షు న 
+ (1 

స ల ము, 

మూాళంద కకుడు, 

శన. 
(౫) సి'శడ్తు ల" ట్యిస ఘు 

దరిళిని నెల ఖట నవి స్థన బిగ గగానరు 
౧ 

వువాడు, 

(నా మూ (రి బ్రాంధంచునాడు, ర్ట 

డీం పం ఫీ వ. ఇాధకుడ్సు 

దుఃఖ వెళ్ళు వాడు; ల లోగ, పీసీ 

పి ఖర్ (హి, వ! ముయుగ రము, 

గ 3 అది ఖీ (థల వ. 



పో గ్ర యశ ఫో 
మైనపడవ, పాల్ (హి ఫం మోడ్ (హీ. స్త్రి శ్రీ) మూలమల.ఫు, మూ 

నెమలి ఈ కెలకట్ట, శేశిపింఛము, 

యయ (ం-మకుట్ (హి) మయారమకుట 

మ్సు “నెమలిజుటుముకుటము. 

ఏరి మార్ (హి. ఫు చెట్టుపూత. నిరూామిడి 

పూత, 

త్రం యి బం మూరత్ _ రఫి 

నీగహము, 

ము, రూప 

యి బం మూరిస్స్ జప వూర్యాధికెరి, 

మూలఫ్రురుషుడు, ఉ తీ రాధికెర మిచ్చు 

వాడు, అస్తియిచ్చువాడు, అస్నీయుంచి 

సు. 1 “ెరకుడు, కర, స్ట శాత 

“వెరుడు, స్మృృతకెరుడు, 

యమ్హ్ర్్రాలి 'మార్చు(ఫొ, ఫుుఇనుముమోదిమష్తు 

(రుస్ట్వు; అగ త్త్మివ్విన నమంటితో పోసిన 

కట్టు లేక్ర ష్ట్ర. కష్టం... 

సొ, జ ల్ 'తెలివికస్పుట, 
ర్ / వటి / శో గతి శ ఏం ప (అ.పు హానికుడు 

దరిత కెరుడం, య. 

యమా మసక. లిక్షంత 

ము, బ్ర చక. కేస వేసిన, లికిత 
వాసరము, 

౯ా 
౧ట్ర రి మయూర (హి) ల! మూ 

ఢుడు, 
ర 

ఆహం లే ( అలీ ఖం(ఉొమో రంగ్ ఇ ాయి-వీ 

(హి) మూర౦గి ఏలకులు. 

గి ఆదడనెవులి. 

జి ర్ 

టావుప మౌరూని (అ) 
ము, పి తార్షితీము,' పెతృకము, పితృనం॥ 

జి గూ € 
మ స, 

జ తూటు, ర౦గ్గిము. 

హి.స్ర్రీ 
సభ న చత 

త) గూర్చి, 

పరం౦ంపరాగత 

(త్రీ) తూము, జలదా' 

అతియగుడు, తిరుగుడు, మలపు; వంఫు, 

వ౦క మెలి, "మలీక, మూల, 

(సిం మోడ్చా (హి మలపుట, క్రిప్పుట, 
మరల్చుట, హా: మరలజేయుట, 

"మెలుచుట, పేనచుట, మెలి బెట్టుట, -మె 

లివేయుట, మెలిత్రిప్పుట; తరుగగొట్టు 

థు, మరలగొట్టుటః “వెనుకకుమరల్చుట,) 

ముడుచుట-మపచుట్మ 

కి సం మూశ్ (హి మూఢుడు, _ తెలివి 

మాలినవాడు, ఫీధ్య్సు ఫ్ట్ట్ర 

రం అధ ల (వం మోఢా (హీి.ప్యు భుజము బుబేము? 

ఏత మూలా “(అపు కోసమా, తజ 

పండు. 

ల. వదా (ఆ) 
ము, 'ెటెనడి, సమానము; అర్హ ము, 

ప యోగ్యము, ఉఊఆచీతము, సరియైన 

ది; సరన బక మ్యు కవిత, 

ర కరి మోచే (వా.పు) పాదరత, శ్రోతితొ 

డుగు, చేతికి వేసీకొను బటతొడుగు, చేతి 
నో 

జోడు, మేబోడు;.. విడికత్తెము, 

4 ర లా గీర్ (పా) ఎక్కి-.నవాని 

'కొలుగ అచుస్వ ఫెవముగ లగుజ్తము "కా 

లంక అచుగుజ్జము. 

గ్ర కరి “'మోస్ "హీ నము[ద సాచి. 

అతి మూసల్ (హి.ఫు) ముసలము, , రో 

కలి, 

కట్టని మూసా (హ్ దండము, బడిక,- దు 

డ్డ గ డ్యనానా; గోకటిబండ, 11 ఉన 

వ ఛార్ (హ్) ముసలధారాన్ఫష్టి 

టి లావువర్ష ము దండివ 

ర్న ము, వ. | 

ట్ మూసీ న్ (హి- త్రై త్ర) చెట్టుమొక్క- 

ముఖ్య మైన చేరు, కూకటి బీరు క౦0కటి 



ప్ 
నేరు , చధానమూలము; బహుబీజములగు 

ప౦జ్ణలోను౦డు బొద్దు, పిల్రపీచర వేరు, 
గ్ర్తారి వ "మానిమ్ (అ, ష్ట్ర 'బుళువు, "కొల 

ము? "కౌరు,.. క) కటల - ఎ జాకాం 

(పొ) వ “రొలము, న్ గారి 

ఆను బన్బూం - ఏ వ్ఞైపౌం (ప్వా అక 
రాలుకౌలము, శరదృతువు. 

రర వూశీమా (అ) బుతునం॥, బు 
తుకౌలఫు, కౌటుకుతగిన, 

గ్రరి మాసూమ్ (ఆ ) కే రగలవాడు, 

అభిధానుడు, నాముడు, పేరుఇెప్పిన, 
“పెరుగల, అనహాక న 

కర్నా (ఊ) యే బరు "సె పెట్టుట, పీర బిలుచుట. 
తోం మాశీ (హ్రీ త్రం) ) తల్లితోడ డబుట్రిన 

ది, ఆమ్మ పిన్ని, క్ష | టటలూని 
నూనే రాఫాయీ (హీ బ్బా పీనళల్లి లేక పెద్ద 
తల్పికుమా రుడు. 

ర య్యాం మూనీ = వ్దార్ (అ. ఫు, పిల్లనగ్రోవి, 
వేణువు; పన్ని శేషము. 

తోహూం మౌని (ఆ. శ్రీ 
న౦గీతవి దం, 

లలి మూవ్ (పా,ఫు మూషికము, ఎలుక, 
త్ యం లా ఎ కోర (1 సా దుం 
త్ గబ్బిలము. 

యమం మూషక్ (సఫ్కాళ్య వ్రు చుంవెలుక, 
గక్నలము, 

టన్వరి ,ం పున (అ గుణముగల, 

గుణో పేరన్వు, సణయుకుము, విశేషయు 
కృము, విశిష్టము, వర్లితము, సర్షింప బడిన 
ద్వి గుణములు చెప్ప బడినది; వూర్యోక 
ము, ; ముందుచెప్పినది, చెప్పబడినది, 

బ్రరారి నూనూల్ (అ) కలిపినది, కలు 
పబడీన , చేరిన్స కలిసిన, చేర్చ బడిన, 

గానవిద్య, 

ససంతీబుతును; 

10/1) 1.1 
ఈగో 

సంయుకను, సం౦బధము? న నచ్చిన నచ్చి 
శ్లోరిన ముటిన, అంటీన; సార్వ సం బంధ 
ముగాలది, 

పి మూశ్సీ (ఆ,వు) 
(వానీనవాడ్కు ఆన్నీయిచ్చి వచ్చువాడు, 

అహార భరి వమొనసీయి (అ. న్ర్రీ 

(వాయు అడది, అ స్తియిచ్చిచచ్చుఅవది. 
క. మొదటిది (ఆ.ఫు) (గావుము, పె, 

పోలములు, 
మ్రల. మూహా౬ (అ) స్టావి తము, క 

తేము, చేయబడినది, ఉంచ? బడీనది ;, ఊన్న 
ది సీఫము, పెట్ట బడేనది; వస్తువు, పక్ష 
వ్యారిళోకు, వప్పనలనినని, "వీషయవనో 
ళస్దముు మాట బప్పుకొనబడినవిషయను, 
అ సోదింప బడీనవిషయకు. 

ట్రని మునగ న్ (అ, ఫ్ఫ్రు జన్నభూమ్మి 
ఫుట్టినచోటు. 

యయ ం నొఇశ్రిత్. (ఆ 

శోము, సద్నోధ, క. 
చవి (ర వాతా టొ (1) చప్ప బడీన, నిర్ణ 

యింస బడిన, నిశ్చయింప జీన వాగ్దాన 
ముజేయ బడీన, వాగ్దిర్తేము. మోటయిచ్చి 
న; విధనిర్ణయము 

ఏపి వర్భార్ (అృ అవారి, వుష్కంల 
ము, నిసారము, అధికము, ఇాహుళ్య 
ము , సమ్భద్ది, అేశము, 

న్ 
కరి ము పర వైర్ (అ) గౌరవింపబడీనవా 

డు, ఫూజితుర్త్యు, ఖభునుడు, గొప్పవా 

మర్యాద స్తుడు ౫ ౦ఫీరుడ్యు (ప్రత ల 

మరణళాననము 

) మరణఫొసనము 

త్రీ) ఉపబే 

ఢి పొ క. (అవు) జరిగినచోటు, 

స్థానము, స్థలము, చోటు; నమయము, 
సందర్భ ము, అవ కెళన్సు రే న అజా 

పర్ (6) సమయ మువచ్చిన ప్పుడు, 
య శక్రం -- సే (ఊఉ) సమయముషూచి 



టవిత్తలీ ఫలి 

, ఎ సమయాను సారము, 1 
అవుత ంం వొ స్రొజ్ధు (ఆ) -- నిలిషీవేసిన, 

, + విరమితము, ఆపీవేసీనది, వాలింఛచిన, 

మానిన తొలగించిన, ఉద్యోగముతొల 
గించిన, కొలువుతీసీవేసిన; ఆధారపడి 

' యున్న, ఫారపడియున్న, నిలిచి యున్న, 
ఆయత మై యున్న అధీనమైయున్న, 

(ట్ర యకం లా రఖ్నా (క) అపి 
యు౦చుట, నిలిపియుం౦చుట, అతత ఖర 

భళా కర్నా (ఉ్సా' నిలిపివేయుట, 

'తొలసించుట్న ర్ యవత ఉం ను 

పనా (ఊఉ. నిలిషివేయబడుట, తొల 

సషింపబడుట్న 
| /! 
యీ వేసిరి మౌష్హాక్టే (అ శ్ర నిలిపి వేయు 

టు, అఫ్రదల, తొలగింపు, భాలింఫు, 

విరమించుట, విరమణము, నిలుకడ్య విరా 

మమ్ము (తోసివేఠ, తీసివేత, (తోపుడు. 
ఉలం మారీజ్. (ఆఫు ఆశ్వికదళ్మ, 
/ -గుజ్ట్బుపుదండు, ఆంశరతకులం.. 

ల్ 40. మువక్కింల్ (ఆఅ) తనయభధికెరము 

| నిచ్చువాడి, (సతిభువ్రనునిర్మయించువాడు, 

ర నిః ను వ్యాజ్యదారు కు, పాన (సీలు )) 

నియమిం౦చఛినవాడు 

లని: మువక్క-ళ్ (అ) , పఠావాది, (వతి 

భువ? ఒక రివలనలధికారవవాందిప పనిచే 
యుచాడు; రక్షకుడు, పాలకుడు, నిర్వా 

+ , హాకుడు* విచారించువాడు. 

॥ సం చూ (హి వ మల్లెఫున్నము. 

లీ హ్రీ ) చాకిబడియ, యాం ని ( 
వాక లినాడు బట్టలను. టు. 

మాకి బడిన. క 

లని వనాల (హి పు. చలము, ఆర౦భ్ 

ము, ఉత్న్చత్సి మూలధనము? చదూఠ్యగం 

థము; మరాలానక్ష్యత్రి ము; ముఖ్య ముట్ట: 

క్రై తోపో. 

రి మోల్ హి,ప్రు వెళు మూల్యయ్య 
(శయనూ, గ్య లా గేనా- (హి 
వెళకుతీసనీకొనుట, కొనుగోలంజేయుట, 
కొనుట. 

శ్రీకో పో. = లలి మాలా (అ,ఫ్పు ప్లూజితు 

డం, నాయకుడు యజమాని, ర, 

ఈశళ్వు రుతు, పాలకుడు. . 

(4 మూారానా' (అపు. 'విద్యానుడు, 

విద్యాంనుడు, పండితుడు, 

మత మౌలిడ్-. (అ.ప్ర): జన్మ స్టానము, పుట్టి 

నచోటం$ 'జననకొలము, పుట్టినసమయ 

ము లేక ముహూర్తము, ల 

న కా “క్. వు య. 

క్ మ ప , మాల్ఫరీ(హీ. క్రీ న! 

లీ ఎ ములల్లిజ్ఞో (అ) సంకలిశమ్యూవేనిన 

వాడు, చ "రచథ్రుక, 

కూర్చినవాడు, (గంథకర్న, ము 
యి 4 ముళుల్లస్థ్యాక్. (ఆాస్త్రీ రచనలు, 

. కృొరులు, రచియి౦చినవి, రచియి?చిన 

(గ౦థములు. 

లా మఖిల్లల్దా (అప్పు? రళక్షను, స్తంకలి 

తము? కృతము, చేసీనది, కూర్చిన్య రబ్ 

యింఛిన ౨౫). 2౪ 

ఏ) 44 నూలూద్ అపు) బసు, 

జనన మొందినళిశువు,/ హాటిఠతుం 

గు-గారి. జన్మదినో త్సవమాు న. 

యో . మగూలవీ, తనా కహ విజ్వాం 

సుడు, పండితుడు, ' ధర శ] ఇౌత్రుక్షైడు. 

లో మావల్ల. (అ) త 1 గా 

రవశకుడు; విరహ వేదనగలవాడు, వీరవా 

న దుఃఖితుడు, 

జో మూలీ (పా న్రీం మూలక్షనమ్యూూ మ 

ల్లలిగిగపై 



గ్లో 
శ్లో త. 'మెనము, సీకకము, 

ప న స 

మ చా వా 

అం లా రౌన్లోన్ (ప్రా మైనపువూ 
మురునుకలిపిబే నన వెఅుగుపూత్ర, మెనఫు 
నూనె ఫశ కీ నాల్ (స మైన 
ఫుముక్కు_,లక్క-ముక్కు సులభము గామా 
రుస్వ ఫొవముగలవాడు ఆ నిర స్వఫావుడు, 

(్ర చపలచితుదు, 

సత్ర మూమిన్ (ఆ.ఫ్యు విశ్వా సముగల 
ఖాడు, భక్తుడు; "నేకగాడు, తురక నేత్ర 

గాడు, తురకసాలీకు, బటలుశీయుసా 
యబ్సు మ 

మైనపువ న్నెగల, మేనరుతో వేకిన. 
తో ధా “'మోమియాయీి (పాకీ మె 

నముగావండినది, ని౦ట మైనము జెవధ 
వి శేనము. 

రూ. వూంన్' (పా.వు) నొూనము, మాట్లాడ 
' మం౦క్షుట,. ం = 
టం నూనా (హి.ఫ్రు గోలెము, గరిసె; 
; గుమ్మి, గంజ్. 
జ్వల మానత్' (ఆ..క్ర్రీ) భారము, బరు 

వు? శమ, కస్టము, దుఃఖము; నంభార 
ము, కొటబ త్తెము; దినవెచ్చము, దినసా 
మి, ఫోజనసామని. 

పలి ముఆన్నస్ (అ. క్రీ ఫ్రీంరడుది, 
ఆడంగి, క్ర్రీలింగమ్ను 
ర మూంజ్. (హీ, త) ము౦జమ్షు, 
ఓ” ముంజగడ్రి, ము౦జదర్శ, 
య ప్వోశి మార్చికి (హీ, క్రీ డ్రలియుం 

శే02 
+లి ర. 

గ రము,అంగులీయకము,వుద్దుటుంగ రము, 
మం - ౦ప్యుల మూంద్నా - ధా 

(హీ) మూసిజేయుట, మూయుట, . బం 
ధించుట, చెరపెట్టుట, బందిగ జేయుట, 
కొటులో బెటుట. 

మ్ గా బి 

త ఖ6 మూండ్ (హీ.వు) ముండము, తల, 
కా మూండన్గ్ (హింఫ్సు పుట్టువెండు 

కలుదీయుట, పొలము, ను౦డనము, శేళ 
ఖండన వ (నంస్కా-రమా), 

0 మ్య* మూండ్నా (హీ) ముండనముజేయు 
ట్, తలగొరుగుట; నగించుట, సవ౦ 
చించుట; శిష్యునిగాబేనీకొనుట, 

టమ్బైశ మోం'థా (హీిస్ర్రు భుజము, బుట్లే 
ము; తడిశయల్లిక పీఠము, బుబేముపీలిక, 
(దుస్తులలాశ). 
భా ఫ్ 00 ఈ ఇటీ ఆ యక లా మూ౦0 (టొ, గ్ర) బొదతర ము. 

(గ్ర ఉత మూొనిస్ (ఆఫ) (సీయమి[ము, 
(పాణ న్నే హీళుడు, నవావాసి, 'న్నీహీతు 
డు మెటనెజఫు వాడు; ఉపళాంతిజీయు 
వాడు ఊరట పెట్టువాడు, తోరడించు 
వాడు; పేహోర దిపనము, వి భాంళదినము? 

గురువారము వనవిసోరదినమ్ము పనఖఫోజ 
నాదులదినము, 

భోం న్యూ అ యం మూంగ్ (హి.ఫ్పు ముద్గన్ము ెస 
లు, ట్ర! క 4 లా ఫల్లీ (హీ ఒక 
దినుసు వేరుశనగ, 

(రం మూం7గా (సాపు పవడమాు, (పవా 
కమ్ము పగడము. 

తోపో గనీ (హిపుమూన్ని మునీళ్వ రుడు 
యిత్మి సశ్యా సి 

రనక ష్ (హీ*ఫు) మోహమ్ము వలం, 
(పేమ వాత్సల్యము, అనుళొగము?; కరు 

ణ్ దయ్య సహానుభూతి, ఆను(గ హమ్ము] 
(0న రతి -- బాపాాహిి మోహించుట్య; 



యతి. 

వలచుట, య రం4లా లేనా (హ్ 

వఆవించుట, మోహింపజే ముట, 
(య్రైంమోవో(హి.ఫు)ఇప్పమాను,ఇప్ప'ెట్టు. 

(జ) ఇప్పసారాయి,. 
ఉన్ (4ి నమూాపాబ్ (అ.ఫు) “కౌనుక, కట్న 

ము, నూ డిద, బహుమానము, 
యటం మోహిత్ (హి) మోహితుడు, 

వలచినడి, 

పో మోహన్ (హి,ఫ్యు చూపహానుడు, 

(ప్రియుడు, కృష్ణు యట్లు ద్వైత 
భోగ్ (హి ఒకతీయ్యు నితిను బండము, 

మధురభత్యవి శేషము, $ ( బవ ాా 

మాలా (హీ) బం గారుపూసనతి.నుపగడా 
లును కలిపికూర్ష్చినకంఠవోారమ్సు. 

యం 'మోహ్నా (హా 'మోహిం౦ంచుట, వల 

చుట, 

జ్ మోహ్నీ (హి మీ “మోహిని 

పిశాచ స్ర్రివి శేషము, శ్రీదేవతౌావిశేష 
. ము మోహినీ విద్య; మోహపీంపజీయున 

ది సుందర నీ, దుర్గాదేవి; ఇెళాహిన 
బేవత, భవాని. 

గ్రావా*ి మూాహూమ్ (ఆ) ఊరకఅఆనుమా 

నప జెడు, మనసునకీడు ళంకించెడు; వటి 
“ యనుమానముగఅ నిరే తుకళంకగల, వ 

ట్రతలం-పెన; మనసునబుట్లినది, మనోజూ 

తము, సాంకళ్చికము, నిరాధారమ్ము 
వెల్లేతలంఫు, పనికిమాలిన అనుమానము, 
ఛావరూపమ్ము స" కల్చమా(తేము. 

[రూ మోఇయా (హీ.ఫు) నూలుకండె., 

బుడుత, 

జా ముఆయ్యిట్ (ఆ సవాయకము, 

తోడ్చడువాడు, బలపరచువాడు, దృఢ 
పరచువాడు, ఆను మోదకుడు, 

109 యును 
మ్యస్యం ముఆయ్యథ్ (ఆ) సహాయము'చేయ 

బడినది, బలపరుజ ఇడినటి, వృఢపరుపబ 

డీనది సవాంజిము వేయబడినతి, అమోది 

తము, ఆఅనుమోదితము, 

ఏబ్లాలి మవీస్ఞ (అ.ప్రు ఎండు ద్రావ, శాక 

వరుగు, ద్వీపదామ.. 
టల పతి మవేషీ. (అ.,శ్ర్రీ పశువులు, సో 

దలు, గేచెలు, అయ్ ఆానీన్పాతి - వైన్ 

(పా) పశుళశాల్క పసులకొట్టము, పసు 

దొడ్డి. న 
ఆ మావా (పొ మహత్తు, గొప్పది; ముఖ్య 

ము, (పథానము. 

లో మహ్ (పా.పు) స న. 

నెట్టు “చా పార (పొ) చయదఖండ్య 

ము, చందకళ, చందశేఖ్య చం(ద్రభిం 

బము వ౦ంటీముఖమయుగఆది, [పియుకాలు, 

([4 మనా (హి) మహశ్తేన, గొప్పది, ఘన 
మానది, అధికము, మిక్కిలి; మహో 

బీ జా ఫురుమ్ (వృత్మియందు. ఫ్య (లా ఫు 
(హి మవోాఫుఠరుషుడు, భా 

రాజ్ (హి మవోరాజ్తు తో (రా 

రానే (హి మహారాణి, (య(ం- ౮ 

--- కమ్, త్మా (హీ) మహాళ్ళుడ్కు మ 
సాశయుడుు, నం (సం ఎ మౌయీి 

(హి) సప్త మౌతృకలల్రోనొ కటి, మహామౌ 

యీ బేవత్య టు క్ట? బేలా తీ (సం బాసీమ్ 

న్ంబ్ (హి)కొండవేమ్ము తురక వేపచెట్టు, 

(ర (ం--తీతా (హి. న్ 

యాట (సో మవాబత్ (పా. శ్రి భయము, 

భీత? మహత్వము, గొప్పతనము? అధికె 

రము; అను([గవాము; అగపవాము, కోప 

ము, ॥ 
యును మహాజరత్ (అ, శ్రి బేశళ్యా 

గెము,. పరబేళ గమనము, తనచోటు, 



ను విడిచిమరొకచోటునకుబోవుట, వలన 

బోవుట, పోరిపోవ్టట, పలాయనోము. 

చే[గ్రల మివోద్ (అ.పు) సయ్య, సొనుఫు 

పరుష, నిజ? సింహాననము, గదియ, 

పీఠము, మంచము, అఆసనమూ, స్ట 
[శ మువోర్ (పౌ, శ్రీ, ఒంగెముగు దా 

డు, (ఆం ఉ$ బే మవార్ (పౌ ముగు 

. చాడులేని, అడ్డముఅదుపు లేని, నిరంకుళ 

మైనను (స్రం ఉ ే షుతుర్ బేవముహః 

ర్ (ప్రా ముగు్యతాడులేనిజంక,. అడ్డ 

ముఅదుఫ్రు లేని వాడు, నిరంకుశుడు, అవి 
'ధీయుడ్ర, స్వే చభ్భాపరుడు. 

ఆహ్వా (సైం- మపోరశ్ (అ. శ్ర), అభ్యాసము, 
/ 'పౌండీత్యము, పరిశ్రమ, అలవాటు, (పొ 

వీణ్యము, 'సర్చ నైపుణ్యము, నిపుణత, 

[ర మహాసొ (హి.పు) వయసువానిము 
ఖము_పె వెొంలచు మొటొమ, 'తా రుణ్యపుపీటి 

క్ వయా మొటిదు, 

రి మహాల్ (ఆ్ర)ధయంశరమునరోరడు. 

[సం ముహామ్ (అపు) మువాళ్కా._ర్యము, 

కష్ట కార్యము: భన కార్యము, ముఖ్య విష 

యము, (ప్రధావా౦ళము, గొప్పశెరగ్యము, 

| మహానా (హీ.పునదీముఖము ఏలు 
సము[దముత్రోపడుశోటు, సాగరసంగ 
ను 

థు. మటోనుల్ (పొశ్రు-న నగ పొలపా 
లు? నల్తీమరను. జ. 

టు ఎం. మహాన్. (హో, -ఫ్బ్రు మావటీడు, 

" అథధోరటడు, _మావటిఐ+డు, ఏమాగాను 
నోలువాడు." 

య్యా(గం నుహావట్ (హీ.ఫు) మాఖమాస 

- ఫునిర్జ ములు. 

అం మహాబ్ ( పాఫ్యు చంగుడ్రు, వె 

"న్నెల; ప లు 1 

[0జీ 

జ 

ఖీ 

యా దే్యశ 
యతో లట మహాలీ (పా. క్రీ గురి డ్రనమిచై 

ట్రల్ద; గుండుమేవడ, నరిగడని; జలళారు 

క్షష్ళపని గ వెన్నల, ఫమిడ అనువొణనంచు, 

'తేలీశొనవ "వ్న్వ,. లేలి.కెన నీలవర్గముం. 
మెహర్ (పా. ప్ర నాయకుడు, 

ద్ద: . పొకివాడు. 

టో! శం సుహరానీ (సా. ఆత) పాకి 

వనిభార్య, పాకిది, 

గారు ముష్తామిమ్ (ఆభ అఆల్రోవనపరు 

డు కార్య నిర్వాహాకుక్తు, “పెనబారణజే 
యుచవాడు , కార్యదర్శి ఏర్పా టులుం జేయు 

వాడు, సిద్ధవర స ఎంట, "పే పరి న న సాగ్రుం సు 

రాం మొహమిమో (ఆ, శ్రీ) "కార్య 

తష "కొర్యని ర్యా హము, 

_పైవ్చారణ, ఏర్చాటులు, “పెత్తనము, 

శార్యదర్శిక్యము. . 

(౮ పట్టం ముహూల్ (ఆ) భయకం౦పవీతుడు, 

భయాపడినవాడుం, వణకుచాడ్తు, భీతుడు, 
క౦పిళరుడు'; 

విడువ బడీినరి, నిరనీలవబడీనది, జేరుచే 

యబడీనది, విశకృము, ఖండికము, దూరీ 

కృతము, తిరన్కల్బత ము; 'ఢదితకు, నిక 

స్తము తెగ వీయబడినది. 

భీజం మక్హా (ఆఫు ఉయ్యెల, తట్ట, తొ 

భీఫ్ క్ 
యె 

ట్రమంచము. 

శ్ర ఏకం వ స్టగామ్ (ఊఉ) నాళముజేయ బడి 

నది? పడగొట్ట బడిన, సొదుప య ఖజిన;) . 

"నేలమట్టముజేయ బడీనది, శథిలీకృొత ము 
అవ తడ్దిం మువానక ల్ (టి స౦స్క్మంర్న ్ఞ 

ట్రం స 1 ఈ నిర్ణోషమ.॥ 

జేయువాడు, వక్కాజే[యువాడు' దిద్దు 

వాడు, సభ తనేర్చువాడు, నాగ రికి 

' నేర్చువాడు, పరొకుద్ర'నుడే యువాడం: 



య బీజ్చితి మిక్ (టి 

అలనీడ్రం మహచ్చాబేబ్ (అ) సంస్కృతము, -- కనీ (పొ) ముద్రలు వెకుషకస్తై0స 
చక్క-జేయబడినది; సంస్కృృతుడు, సు (ద్రశిల్బమా, ముద్రనిర్మాణము. 
శిక్షీతుడు, లోపములులేకుండజేయ బడిన | ఈ మొగ (పా.ప్ర) వైకిఉవికియన్న 
వాడు, దిద్ద బడినవాడు, సభ్యుడు, నాగ ఎముక్క ఎముకపూస, చీలమండ, గుల్భ 

రకుడు; పనా /్ ము; 'మెడపూస, మె వెనుక ఉబ్బుగా గా 

ఫో మహ్ (ఆ. ఫ్రే ప? 'త్రైధనము, వి నపచ్చుఎముక, 'వెన్నుపూస్త్క (వెన్నెముక 
వాహకొలమందు భర ల ఇవ్వోవలసిన్నదవ్య లోనిభాగము; చదరంగ ఫుకాయః కా 
మ్స (మము (0 ిా' బచాంధ్నా(ఆ) గితములకు మెరుగు పెట్టుగవ్వ.. 
శ్ర్రీఛనమునిర్ణంపంచుట, ఓలిఏర్పాటుజే హ్ ఖ్ ళో - ఆం 6 శో మెవార్ బానగీ- 

యుల; ప్లు ఆ - ఎస్ధైహ్నా (ఆ "మెవార్చానీ (పాా్త్ర్ర) ఆను[గ్రహము? 

(శ్రీధనమువదల. కొనుట, ఓలివిడిచిపెట్టు కటాక్షము, దయ, 

మైన ముఖముగలది, చయ్యదవదన. 
రాద ము[హ (పా.ఫ్లు గవ్వ, వరాటకము? 

మణి, పూస; చదర౦గములోనిఫెయ? 

కమ్మరవానిసు లె. 
ర్ం “౧ క స యో "వెం హా (హీం్య్ర్ర) జలధారి; తూ 

ధో నా. . త్రీ) య. 

హాము, దయ, (పేమ, వాత్సల్య ము; ఒక 

"నిలెపేరు: కల్యాణము, అభివృద్ధి లో 

_- భాన్ ౧పా దయాళువు, కరుణాళు 

డు, ఆను[గహవం౦ంతుడు, దయగలవాడు, 

బటు! _ అంగే జై (పా (పేమ 
పా లో | 
జనకము, దయఫుట్టించునది, (_ఎమగొలు 

ము; సీరుపోవుటకైనతూము? సంచియొ 
క్క-గాని నాళముయొక్క-__-గాని ముఖఫా 

గము, 
పునది. యస మవాక్ (హి, క్రి పరిమళమ్ము సు 

గ 0 
తా నువాయుహుర్. (పాం శ్రీ ముద | _ గంధము, సపాసన, 

ముద్రిక; ముర్గుటుంగరము, అచ్చు, ఒక | గ్య మవాక్నౌ (హి) మంచివాసనగొట్టు 

బంశారునాణేము,(యొవార్చి | తేళ్లీ ఫో ట, పరిమలించుట, సువాసనవచ్చుట, 
టి బరార్ (పా) ము దరతకుడు, ము ఖై ముహ్లత్. (అం త్రి ఆలస్యము, ఆ 

(దనుతిన పద్దనుంచుకొనికా పాడుచుండు వకొళము, . వ్యవధి, నిమ్మళము, "నెమ్మది, 

వాడు, మిత లా ద్న్ను (వొ) | విశ్రాంతి, విరామము, నిలుకడ. 
ముస్తుటు౦గ రము, (వేలిమ్యద, అంగుష్ట | టం మహ్హిక్ (అ) చంపునది;, ఘాతుక 

న్ని 

ముద, న ట్ ఫో ము మౌరకము, [పాణాపాయళ రము, 
దియి లా హెబా (పౌ కాజమ్ముద్ర ముహిమ్మ్ (ఆ.్యశ్ర్రీ) సంకటకార్య 

ఎకరా నా శ్ర ౮ - 6ళలి షరా మ్కు కష్లకొర్యము. ఘనకౌార్యము, మ 
(ఉ) ము(ద వేయుట, ర్ూ కన్ హ త్కా-ర్య ము, సాహ సకెర్యమ్ముు సా 

(పా) ముదలుచెక్కూూవాడం, ము(దలు సనన శ 
ల్తా అల 

వేయువాాడు, ముదకొెరుడు, యో (డ్రం నుపాచూ (హి.'్ర్ర) మహిమ, గొప్ప 



ల 

ల ఈటి గ 
ననన తనకో నాతకననిటనననన వానలు నాలా నాయానాననననికనలనానానకన్నో 

తనము, భునత, మహాత్యము. 
6 (0 మెహ్యాన్ (పా.ఫ్యు విందు, (విం 

దుకుపిలువ బడెనవాడ్యు, (ఎప్సీన్ట్ ఇంటికి 

చ్చినవాడ్వు అపరిచి 

తుడు, పరిచయము లేని వాడ్తు, వింఠవా 

డు, పరబేశి, అఫి న, అభ్యాగతి, 

లేమి ట్రా వో నే (పా) ఆతఖ్య 

గృహము, 

సిలువ బటినవాడగు; 

(ఉంటిని ఎ సెము; స్మనము 

యో 

(షం ముహా లా (స్యా వెల యధిక్ష మైన 

(ఏయి సైనన, మస (| 

తయ. ర్ సేం మ్ వాంగ్ _ నువా6 

"గాయి (పొంత) హాచ్చు'వెలగ లిగి 

యు౧డు, ధరల,*పరగియుండుట, (పియ 

పఫుథరలు,కరవుకెౌలము,క రవు,ెటకము, 

ఏలు మహగుఆ (హి.ప్పు గప్ప చెట్టు, మధు 

క పల ము, 

) 1 (0ఉ్త్తం జం చాల ల ఆః సభ్య ము యి టిం ముహూరశ్ (ఫం. (స్త్ర ము 

వకేయువాడు, ప రామగ్శజీయులాడు, గృ 

పాస్టుడు, గృవా మేధి, క్ర 1 6060 

ఆక లణలి లా దారీ, నవ్యా 
(పొ అతథ్గ ము, అ*ఉథినత్కౌాా-రము, 

వచ్చినవానిప రామర్శజేయుట, గ్ర (ంత్షం ( ముస?య్యూ (ఆ సీ 
ఫట - యాయి వ --. దోస్స్, నప 

(పా) అతిథి వఫియుడు, ఆపగ్య ఖ్య (పియుడు. 

హోళి మెహ్ళని (సా.్యస్త్ర శం) అతథినత్కా 

రము, + ఆతిథ్యము, వచ్చిన వాని పరామర్శ, 

వింగు, 

లీంశ్రం ముహ్మల్ ( త్ర అగ్గము లేనిది, న్ 

కము, పరిత్యెకృమ్ము విడు; బడినది నిగ్గ 

ము పనికినూలినదిి తెలివిరూలినది; చు 
క్క లేని యతరము, నిర్చలథధకము, బిం 

పాత్రము. 

ససం్రిని మహ్మాన్జా (పా పూూన్సీ 9) గుళ్లు మనద 

లించుట కళ్ కయక -సెడీనకుత గిలి0 
చియు౦ండు ఇనుపముల్లు, (చోదకము, 
'మెదీమముల్లు, అశ్వాంకుళము, బళిములు).. 

కం మహం౦శ్ (పొ,పు) మహంళు, 

'దేపస్తానముల ధ ర్మాధకారగా నుండు బై 
రాగి మఠాధిపత, ఆభామ్నుడు, 

భల ముహం౦దిస్ (ఆ.ఫు పు) గణికళా్హ్ర 

జాడు, వేతన ణిత ఖుడు, 
తలినినవాడ్సు గజిక్రపండితుడు 

సహాగార ము, కంప” గి వములెొో అదు, 

(ట్రఖం మలో ఖా (ఏ *ఖ్హు కోోయిలజాతి 

పీట, న(౧బర శకి, 

మసీ? (పి, తి మ0॥% 

లిచిల, 

భూమి; ఫు 
పులిమి గెల 

సపరచినర్తి ఏ 

సిన నము, ల ల 

యన్మము, గ్ చరా శిర (జా 

సిద్దపర చుట, 

లం ముష*బొ (౧9) భయానకము, ఖీ 

యిం౦ంకరను, (గాంశకొగము. 

(లతని ముపీ*న్' (నల నూ త్మృము, సున్ని 

రసం? నినన, 

త్రము, సన్నము, పలుచని, సుమార ము, 

నాగరకిము,. 

అరథ రులు. వొహీనానా. (హి,వు) 
మాసము, "నెల; నెలగీతీము, మ+సీక వేత 

ర (సం) నె 
న! సల గీ గిజ 'నివగుడు, 111 

(ద ఫస్టులా నగస్న (హొ నెలయక్కుం 

థి సెలదాటుట, (జీశిమునకు, "నిలలేష్పు 

ఉం, ము సం. 

హననం చుక లా గారాల, 
మద్యము, వ;దిర, . యత్యూల్ది న 

స్స (పొ వ:దిరా యుడు, ము 

ద్యలాలుడ: త - ఎ(యి టనిోా 
ఎలా సరస్ 



ర 
ఉళి 

ఖాన కట ... 
గంజి టడోాఖా 
గుబోతు. 

గ్ర[ా మియాన్ (సా,ఫు) నడుమ, నడి 

మిది, మధ్య, మధ్యమము, నడిమి ఫెగము, 

మధ్య భాగము? కతి యొజు, ఖడ్గకోళము. 

ఇవఐ3ంటినడువు, అందరినడుమ, మధ్య స్థమా, 

టా టై తక్కు.వగానికాని 

ద్కి 1 ఏ పహాడ్ (ప్యా ఒలు 

లోసెన్న,. (కత్తిమొక్స యు ప్రద 
_-- బస్న (ప్ఫౌ నడుముకట్టిన, సిద్ధము 
"గానున్న , ఆయతృము, న్ యట్ టో 

(పిలా సె బఛాపూర్ హోనా (ఉ జ 

అను౦డి బయలువెడలుట, (కత్సి; పట్ట 

రానికోపమువచ్చుట్న 

౮ మోయా6 (పా,ఫు) యజమాని, 

ము దొర; భర, మగడు; అయ్య, 

తండి, త" 6 న్య. (6) 

సజ్జనుడం, "పెదమనుమ్యుడూ, మతా 

డు, ఆలం కా చే (& అయ్య 

“గారు, అయ్య వారు, మధ్యన ర్తి, పంతు 

అుగారు. 

గటా మియాన (పా) మధ్యమము, నడిమి 

ది, మధ్యన ము; పరిమితము, మితము, 

మ [ఆ ఆరో (వా) ) నడియెత్తుగ ల 

వాడు, (మిక్కి-లిపాడుగు శా నిపొట్టి గాని 

-శాకయున్న దె, సామాన్య పరిమాణము 

గలది (పు మధ్యభాగము; మాధ్య స్థము ; 

పెస్టైసల్లకి; గుడ్యుడిలాలేని నిలువుగొట్టము 
దినీమోవ చిలుము పెట్టు ర 

యో ఫా మియాని (పా..స్తీ త్రి లాగుకుట్టుట 

లో ఎ డ్తు "కెౌళ్త నడుమ వేయ బడు న. 

గువూలలపీలిక, నడిమిపీలిక,నడిచౌకము. 

యలత నుయ్యిత్ (అ. స్రీ) మృక క ళేబర 

కద /సా మదిరాగృ్భృ హాము, 

ద్ (సొ (తౌ 

107 బ్ర చరి 

ము, శవము, పీనుగు: 
టకా మేథీ (హి.్ర్రీ మెంతికూర, 

మెంతులు. 

(షః మేట్నా (హి తుడిచివేయుట, మ 

లువుట, వెబుఫుట, చెటిపివేయుట;? 

మాఫుట, నాళముజేయుట, పోగొట్టుట, 

"'లేకుండజేయు, నిర్మాలముజేయుట. 

(సం మిఠా (హి) మధురము, తియ్యనిది, 

తీప్కి తీఫు; నిమ్మళ మెన, "తేలిక మైన 
మందమెన, తిన్నని, మెల్లని, కొద్ది పాటి, 

కొంఛముగా? క సోవరీయైన, 

(పు తీపివస్తువులు; వా ఆ 

బోల్నా (హి) తియ్యనిమాటలాడుట, 

మెల గామాటలాడుట, 

లాడుట. 
(్ద్వుం మోచ్నా (హీ) శిప్పవాల్చుట. 

'మోొలనము జేయుట, మోలిఠతము జేయు, 

కన్ను మూయుట, మూయుట, 

భం మేశ్టై (పాం్ర్రి) చీల, మేకు, మొ 
ల కట్టన గూటము, వమా ద్రం 

_- చూ (పా. త్రై) గగూటములుదిగగొట్టు 
క్య్య నసమె్నెట. 

ఇ౦పఫు గామవాట 

అయయ సుస్ధాక్. (పౌ) లవ౦గము, 

సల మ ఏ మెదాలక్ డీ (హి. (ప్ర) నర 

మిడిచెక్కూ, మేద చెక్కా, 

భై బరి మెదాన్ (వా, పు) బయలు,ఎడా 

58, ఆరుబయలు, విడిచోటు బహి*(దే 

శము, (ఫబేశము; యుద్ధరంగము, రంగ 

ము, రఫంస్టాు ప్రత - ఛొడ్చా 
(ఉా యుదమును౦డి పొరిపోవుట, పలా 

న. టం ॥ (| చనన ఒ బేనా 

(ఈ క తావిచ్చుట, 

శత ద్ర | స్యాం లా విప ఛ్రైలమ్ (వ్యా లేఖ 

నియొక్క-పొళియందలి విళాలఫొగము, 
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యము | ట్యుం ఆ ఎ జంగ్ (ప్రాయు 
దర౦గము, రణరంగము, ( గ (్రోటట్టుం 

-యాన్నా (ఉ) యుద్ధషలాచ్యమం 

దుతు, గెలుపుగొట్టుట,; (7 పపం అీలసం 

ఎ మేర అనా (4 బయలెక్కుుట, పో 

టా టక బయలుటేరుట. 

నెచట్యుం నుయిద (సాఫ్టు మిగుల సన్నగా 

వినురీన ఫీండి, నున్న పిండి, పీషము, సన్న 

పీయడి, స రై న 

ఉయ్ మం “మేన్ (హి. నీ కల్ల ఫుగు౦జే, 

క లోరుం నురుఫ్రుటులాోే దీరిగడం పశువుల 

కస్రియు౦చుటకకై నడుమపాతినగు౦జే, కళ్ల 

ఫ్రుక౦ బము. 

భయం సీడ్ (హీ) నుంద కాయలు, వు౦ంగ 

“ధయలు. 

సలిల మోడ్ (నా. ఫు ముఖ్యుడు నాయన 

డద (శుభువు, పెద్ద; జ టల 

మ ముక అటచీట్లలో రాజే యయ! సి 

ఎ ఠితొప్ (పా) న న. 

ఫస దళ వాయి, 10) మ్ సం - 

గః ర్ (పొ అశ్విక దళ నాయకుడు, 

బరేవుదందుద[చాయి, న ధం షు 

బ(హ్ (పొ నాకాధ్యముడు, న 

యవపడు, యము) భరి ఆ _ బజ్ఞాషీ, (పా 

వే శనాధికారి,జీతాల పెద్ద, గ్రరు 

ఎ సొమూాన్ (పా చ జేవడు, ఉ 

శ్రాకాధికొరి, క్ర [య బ్యాం షి మీ కారీ 

(పొ నృుగయా నాయకుడు, మృగయా 

ఢిగారి,  బ్రీపవి భం - అర్ (స్యా, (వ 

వ. పెద్ద వ్యాయాధికె 

రి ట్రం ల్యం - మబ్లన్ (సొ నఫా 

సళీ న భొాధ్యతుడు, 'ల్రసం ంానుంచ్దల్ 

(ప్ర యా తాధ్యవీండు, యా నాధ్యత్లు 

డు, త్రి - తూడజ్ట (పొ వు 
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సహాసే సేనాని, సేనాధ్యముడు, టం 

_మున్లీ (పొ ప్రధానలేఖరి, 
వ 

1 
పం 

కి స ళో ఇ ఖై యి స్వం మిరాస్ (ఆ. త్త) పీతా ర్లితము, 

వంళపరంపరాగత మైనఆస్కి పూర్వుల 

నుండివచి?నఆ సీ, ముతునిఆసి , న యం యూ 

పీట మోరాసస్ (స్త్ర. గాయక 
వ౦శఫు పొటకురాలు, గానవిద్యవంళవృ 

ఫ్ర శ టు పాటక తె. 

రా. మోరానీ (అ ) గాయకవంళపు పా 

టకుడ్తు  పొటగాడు, గాయకుడు, 

( చూడ్తు పే టం )ఫ పొార౦పర్యము, 

నరళపరంసరగావచ్చినగి, పరంపరాగత 

(టం మేధా (హి.ప్రు పొళ్చులు మగ 
మ... 

సాజి (పా. శ్రీ ఫట? సతు మేకం (హో టం అలం చల టం రా 
తబల, సా'పొాటుబల్ల? ఆశథ్ట, విందు, 

౧ 4 

భోజన మునకువచ్చిన నా డు 
ట్రై హా మోగాన్ (అనై న యై తాసు, తళా 

సు; తులారాశి? "మెండ్ర ము; 'విరసీ; (ప 

మాణము, కొల, కొలత, ౧(€.. అహో 

(ఎ _ లగానా, బేనా (6) కాడు 

ట మొత్త ముజేయుట, "మొత్తేముద్రీయు 

ట్, మొత్త ౦'వీయుట, 'వెరన్ జూచుట, 

వెరసీవేయుట, ల! 0ఏసో ల కళ్మా 

జూన్ (ఆ) సరన నం ము, 

అ థ్రసో మే క్రాబాన (పొ,ళ్యు) న 

డు, గృహపతి, ఆతిధ్యముజీ యమువాడు. 

నందుజే యము నాను, 

తో 6్రసా మేస్షానాని (పా, శ్రీ ఆతిథ్య 
ము, అజిథినత్కా-రము,విందుప రోమర్శ, 

ఫం ముయస్సర్. (అ )దోర కెడు, లఖ౦ 

వదు, లభ్యము, సుల?ము. సు'సా'్యము, 
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సాధ్యమ్ము సులభసాధ్యము; సులఖీకృత 
ము, సులభముజేయబడినది; దొరకినడి, 

లబము; లభఖంచినది, () కాం 

హోనా (ఉ) దొరకుట, అభ్యమగుట, 

లభించుట, ర లా ఆనా (ఊఉ) 

స్వెటుత మయిసర (అ.పు) సంపద, కలిమి; 

ఎడమఫభాగము, ఎడమదిక్క, యు 

దకెలమున రాజ్రాననుఎతమదిక్కు_నను౦ 

దుసైన్యము, వామ పార్శ్వ సైన్యము. 

(యా మేన్ (పా.పు) గొ మైపొ స్టైలు, 

మేషము; మేషరాళి, 

శ్రాటిస్టతి మైష్రూమ్ (ఆ) అనిస్టము, అనుభ 

ము, అమ౦గళము, చౌార్భాగ్యము, దుర 

దృష్టదాయకము. 

ంటిసో మేషీ (హి. శ్రీ) మేషి చర్మము, 

' పదనుచేసిన దర్శము, మెత నితోలు, 
సో జావ 

ఎ౪*4 మొఆెడ్ (అ.పు) గడవు, 'కౌలపరి 

 మిఠ; అయము, కొలక; వాగ్దానస్టలము, 
మాగా కాలమూ, నిరత కలము, సుమి 

త'కేోలము పరిమిత కౌలముు గడవుకెల 

ము; అవళెశము, న్యవధి; "కొల పమౌ 

"కె రాగృహళశిక్షవిధించుట, చెజవిధించు 

ట, శిక్షవేయుట, ఇంతశకెలము. చెటు 

'సొల్ర వానమని చెప్పుట. “ 

క ఏ ట్ల మోఆదీ (అ) గడువుగలది, పరి 

మితము, నిరీకము, నియమితము, మికిగ 
ల, సురగల్, కౌలపరిమితి ల, కొలని 

యమముగల, _ట్రసి లచ కట్ట హ్ 

109 యో 
హుండీ (ఊ) పరిమితిహుండీ, వ్యవధి 
హు౦డ్వీ వ్యవధిబరాతప త్రము, కోంత 

"కౌలమెైనతరువాత వెలవలనినహుండీ లేక 
బరాతప తము, 

వా బంతి “మేఅయుసాయిల (ఆ్రొ శిలా 

రనము.' 

ట్రూ సేన (పావు మేఘము; మబ్బు; 
మంచు, హిమము. ' 

యు (షంల మా-హ్హైత్. (ఆ.ఫు "కెలము, 

అదను, సమయము. కెలఫౌగను, నం 

వత్సర భొగము, తగినకొలము; మక్కొ- 

భ్తూః| జో శై గా ఏలి యా(శకులు, ఈ త్ర్యాగవతీము ష్ 

నము లేక ఘట్టము, 

ల్ని నో! అజా లే ర్ ఇ 

క మెక (వాపు పెండ్డికూ శురి టి 

సతి సుఖ్ (హి,ఫు మేషము, మేషరా ద్ధి 

క్రమత మీఘ్ (హి.వు) వేఘుమ్తు మొగు 

లు, మబ్బు; వ నము? శాగభేదమ్ము ప న్ 

"కెలమునను వేకుపజా మునను పొడవలనీన 

రాగము, 

+ మేఘ్రాజ్ (హ్రీ మేఘముల 
శ్ ) 

శాస, ఇ౦(దుడు, 

యో "సెల్ (అ,ఫు) వంగుట, మొసట, 

వలించుట, లఅమ్యము. కోరిక; ఆభిముఖ్య 

ము, అభిలాష, అభిరుచి; _పేను; మోహ 

ము, వలపు, 

మేల్ (హిపు) 'మేళనము, కలయిక, 

“కూడిక, చేరిక, సమ్మేళనము, సమాగమ 

ము మీళశణము, సంబంధము, సంయో 

గమ్ము సంధి, పరిచయము; బాంధవ్య ము, 
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చుట్టరికము;అనుహల్యము, అనుసణ్యము; లు 
మెతి, అన్న్యోన్యము, న్నేవాము? సామ్య 
ము, సమానక; నహవానము, సాహవ 

ర్యము? చేత, చోడు; పొందిక, ఒన్దిక, ఐ 
కమత్యము; సమాధానము, అంగీకారము, 
(ట్ట (టీయ4 లా కర్నా (తృ సహవాస 

'ముజేయుట, కూడుట.. వ్చీరుట, ౮ 
లి యాః గా న. మిలాప్, 

= బోల్ (హ్ అన్య్యోన్యము, కలనీ మెల 

సన పరిచయము, నహాచానము, 

లిపినోలుతినము, కూడిక, చేరిక; (పేమ, 

య. రల లా కా (పొ) కలి 

'యునది, సరిపడునది, తగినది, సశాతీయ 
'ము, ఈడెన, ప్ో 'డెన్స సాటీమైన ఛిక 
'ది, జింటఏ, ఒశేవిస మైన, సమాన | మెన 

సరినమోన వైన, థ్ లహాాకర్నా 

(హొ) కలుఫుట, శీతజీయుట, జోడించు 
టి, మెళవించుట, 0 (లా ఖా 

సూ (ప్రాస సరిపడియు౦డుట, బితగా 
నుండుటు, నరిపోవుట, తగిన్టుండుట, 
అనుగుణము గానుండుట, కలినీపోవుట, 
ఒకటికొకాటినద గాను౦డ్రుట, మి[ఠతీవు 

గుట. 

ప -ప్పెళ్ (హీ శ్రీ) మాలిన్యము, మురి 
శీ మెల, చిలుము (చుష్పుడు, ప్రస్గేశ 
(1 మ షు లా వెళ్నా (హి) మురికీ పే గూక్ట 

నుట, మైల చేరుట్క( కు (గు లీ 

జా వాంట్నా, కౌట్నా (హీ) మురికిత్తీ 
యుట్క శ్నుభపరచుట్ట తేన్చట, తేర 
ట్రుట , మురికి తేర్చుట, న లీ వ 

ఖ్ రొ (6) మురోకీకను పడనట్టుండు, 
మౌనినట్టగ పనకు౦ డునది, మలినవర్షము౫ 

యో 
“కావి పన్నెగ అది, ల (1 య 

(హజ్ ల్ బనానా (హీ గో 

లది 

రం౦శలు కొంవంతలుభి “ముట, రొస్దవిష 
యమును'పి0:దుట , " పెంచిఇ పెద్దగ; జేయ్ట్స 
(11 హి టా లానా (హి స్పర్థకలిగం 

చుట, అనమాధానముగ మ, . 

లా మోల్ ( పూ య. మెల్కు 'మెలుదూర 
"మొ, అరపరుగుదూరము, ససంభీము, క్0బ 
ము టా. 'యి; వి?" లద్భం సము; శిఖర 
ము" ర్త సెక సనక, 

ను వాద్భిష; నూ చి, 

“టుర్! గొలాక; ఆ 

సూ ద్ర, 

(లం కలి లా కత్తా 1 ఓ జ "మీలా 

"మీలా స మాప (హ్. సు 
“నుల, థ న. బర, జనసవూ? వేశము, 
జనన ఫ్ ము జిన నణూ పాము 

క. వ'చినరు, మురికియైన్న 
* మైలగ ల, సాలయెన, అపవిత్రము, (పరి 
నన పము; మెల, వగాగిన్నము, మురికీ, 
రు [సం ఆ హోనా (ఫి) మురికియ 

1ట్యం 
క! 

హల ఫు 

క | 
బా బేంగా గగ 

మలా ఓ గ 

గుట్టమా మొట,'సులయినుట, (0 
గ్, 

ప థ్ ర్యా (సా) మురికీ బీఏయుసు, 

టు న 'షంలజీ ముట్టు, 

వే లేల మాం) టొ (9) టన్మశి నమ్ము జనన కో 

లము, 

'ఆవేసః మైళాన్ (ఫ్ర వంగుట, మొగ్గు 

ట, అభిముఖమగుట, ముఖ్యము] లలి 
లాష, ఉిగుచి, కోంక; మనసు, లశ 

ము, ౪ సేక్స (సేవ, “కెంత మోనా 

ఘు, సలఫ్య 

కు హల జ 
యేస్త 'క్షేలి (చక! ఘ్స సాం నువాడు, కలి 

యుబాాడ్తు, క్ర నివీసోలు్కు కలిసీ మిలినియుం 
డు న్య భావముగ లవాడు,. 



స్ 1111 
థి 

- జాతియామె; అమ్మగారు. 

(0 (0్య* మొమా౦సా (హి.పు) మిమాం 
ఉత స్క తర్కము, విమర్శనము; వినాదమ్ము 
విచారము, మామా౦సళా న్ర్రము 

(సంలు "మేవ్నూ త 

యాసీర్త* మైమనత్ (అ. స్త్రీ) దత్సీణభాగ 
ము, “కుడి వేపు, కుడి వెపు సేన, దక్షీణభఫా 

గసెన్యము; కల్యాణము, మంగ భము, శు 

భము, శోధనము, ఆనం౦ందమ్ము సౌఖ్య 

ము, సౌభాగ్యము, సంపద, అభివృద్ది. 

సంట8 మైమన 

యుదము లళా* రాజునకు కుడిదిక్కు-ననుండు 

వ న; దతీణ పార్వ మసెన్యము (చూడు, 

ప్రాయ వె 'మెమూన్ (పా. “పు మర్క-టము, 

క్రోత్రి , వానరము. 

(అ ఫు దఠతీణభౌగము; 

టి క. (హి లో, లోపల, ను 

“నడువు, అందు, న, యు లా సేహి) 
క 

లోనుండి, లోపలినుంచి, ల్రోను౦చ్చి లో 

పలినుండి 

'మై6 (హి న (గ్ర హో అబలాను 

"మెం (హి) నేనునేననుట, అహంభావ 
దాం 

ము, అహంకారము, 

ర్ి మాన్ (పా,పు మోనము , మోనరాళి; 

చేప మత్స్యము ౮౮౫ జ్రమ్యం బ్గా 
_- మేఖ్ నిశాల్నా (హీ) మానము మేష 

ముఎంచుట్క విమర్శించుట, 

లుట్టు, 
ళ్లు 

తప్పులుప 

ర మేన్ (హి మ౦గ, వెల్దిపుచ్చకెయ, 

రసో "మేమ్ (ఇ౦.స్సి నుదాము, దొరసాని, 

శ్ (లి 
మ 

మ౦ద "కెయలు. 

టం మోనా (పా,ఫు) గాజుచషకము, సా 

రాయి( తాన గాజుపాత; గాజు, పింగా 

ణి మణులు, గాజామణులు, నానాసర్ల 

ముల గాజులు,నానావన్నేల పింఛాణులు) 

నానావర్హముల మణులు (దీనితో వెం 

డెపరషూ పాత్రలమిద చితవిచిత 

"వె! నరూపములు చేయుదురు; నీలా౦బ 

రమ్ము నీలా'కెళము రట ర్ు 

"కౌర్ (పా గాడుపనివాడ్సు పి0గా 

ణిపని చేయువాడు, తెక్కాడ ఫుపనిచేయు 

వాడు, ముణులుడాపువాడు, గాడుఫవూక 

పనిచేయు వాడు, పిం గాణిప్రూతపనిజేయు 

త మ తారను పా 

పింగాణీపని, గాజాపని, పింగాణిపూకప 

న్ని గాజువ్రూతపని, మణికౌరునిపని, మ 
ణులంచెక్కుపని, చెక్కుడపుపని, ట్య 

6 -- వాపార్ (ఉ.ఫ్రు) రాజులవి 

వలయు పలువిధముల య. 

వీధి, శ్చోంగారవీధి, కా 

లే వ్యాపారముజేయువీధి, (త్రి స్త్రీలయంగ్ ( 

వీధి, ఆదడం౦గులఅవీధి, శ్రీవీధిః త్రయో 

[సి (మా _-- కొరీభాంట్నా (ఊఉ) మన 

చిషములంచుట, విమర్శించుట, తప్పు 

లుపట్టుట, లోపము లెన్నుట; నాగ రకము 

జేయుట, నూత్సముశాపరికించుట., 

(1 వైనా (హి) గోరువంక పథ్నీ, 

నోరి కపీట; ఉ*చిలుకి?” వలెఇదియును 

ఒకముగు జేరు గ్ భము, 
లు 

ఏ యాః మోనార్. (అ,ఫు) గో ఫురమ్ము స్తం 



లేటు ం్రోి మెన్ ఫల్. (హి.ఫు) మంగ 

“కొయ, వెళ్తీపుచ్చకౌయ. 

(మట్టా మశాంజ్నా (హ్ తోముట, రుగ్గు 

త 'ఛాయుట, 

వసే సేండ్ (పి. శ్ర్రీ కట్ట; బ౦దమ్యు 

న “మేర, ఎల్ట, న క కరన. 

గ్వీయు అడ్డకట్ట, కొడిగట్టు, పొల 

ముగట్టు, అక్జకట్ట; పెద్దఅలలు, తరంగ 

ములు, తరగలు, య వసి ఆ 

బ౦దీ (పొ) పొలములఎల్లల్యువాసీయు౦ 

డుపుస్తకము? గట్టకవిలె, పొలములకవి 
లె ఎలల ఫపొత ము 

(0౧ అలి 

మసాల మేండ్ (హి) ముంగకౌయలు, మం 

దకళెయలు, 

'ఆోపాసో యరస్వల "మేంజల్ వా 

(హే, పు. త్ర) ముంషూకము, కప్ప; గు ట్టి 

ముయొక్క_ వెనుక ఫొగము. 

(ముం మేంఢా (హి.ఫు) పొశ్హైలు, మగ 

గొ. 

7 క యెష మేంధ్సీ మండీ 

స. వ సం 

'జెడలల్లుట ; జీేదలువేయుట, తలముడుచు 

ట, తలకటుట, 
రు 

ట్రేటుస్తేలి మెన్సిల్ (హీ.ఫపు నుణిశిల, ముణీ 

లిలగం౦ధకము, | 

చ్ "మేంగ్నీ (హి. త్రీ) 'ముకపెంటి 

కలం, గొ స్రైపెంటికలు: ఒ౦చవెొం! వా 

ని లద్ది" 

సన్తి మౌనూ (పొ,ప్రు స్వర్గమ్ము పచ్చ; 

కేం ని వని 

"గాపుముణి, గాజుపూస, 

ంస్టా మేథా (హిఫ్ఫు వర్షమువాన స్య 

(మ లా బరస్నా ప్రా వ ర్లముగురి 

ర. వానగురియుట, 

ఉద ఏీస్రైల్టుతి మేంయాదీ (హి స్రీ) గోరింట, 

గోరిట, కురంటకము, మైదాకజెట్లు; 

మహమ్మ దీ యుల నవాహములాో న! 

లాపము, 66 త ఏటా అగానా 

(హ్రీ ఉర చేశులు"సు॥ చోట్లగోరింటా 

క్ర నూరిపట్టించుకొనుట, మదాకు పట్టం 

వ. (ఇదిపట్టించిన వోట్ల నల్ల ఎట్ల 

వన? యు న్న పట్టు 0)” 

0 పసం మయూర్ (న ఫు) మయూరము; 

"నిమి, ఒకళష్పృము, శృంగారఫురువు 

డు, అలంశారపురుషు శు. 

య |0ందం మమూరాక (హిప్ర) ఇల్లి 
ఊనర విలి, 

ధగ 

_క్రుంసని మయా (హి. త్తి అన సెమిలి, 

లత్ర్రసని మయూణ్ధ్ న్స ము మమూఖి 

మ్సు బాణము, నీిషగ డియారవుం౦డలి నిలు 

ఫుసలాక, 

(టం ప్ (టం మెయా (ఓ - త) ల్లీ “మ్మ. 

రం (ఈ మేన (పా, ఫ్ర పండు, ఫలము, 

యి(్దుర్యుం లా బాక్ (పొ పండ్లు 

ఫలములం, ఫలాగులు, ) | రతా 

దార్ (పొ ఫలవరిగేకు, పండ్తుప వ౦డున 

ది ప౦డ్తుగలది, కౌంగలద్ది, క 

కు, ప్ప అలం లా నాలోన (ఫ్యా 
ప౦శ్లము వాసు, బంద వాడు, కాయగొ 

న! 

రలమ్ముుచాడు, 



(౮) 118 స్వ 

ర్త 

౮ నూన్ (అ. శ్రీ) నకారము ఈయతరము 
ఊఉరుదూవస్షమాలలాోో ముప్పదిరెండవది. అ 

రభీలోనిరువదియైదవది. న భాసులో 
్న నిరువది తొమ్మిదవది. అజ్జదు (తవు)! వర్ష 

సాంఖ్యమందిది ఏబదికి 'సంజ్ఞగానుండును. 

నా (పౌ) లేదు, కాదు; నజ్ ఉపసర్దము, 

న -ఇత్సిఫా క్ (పొ) అనై 
క్యత, అనెక మత్యము, అననుకూలత, వైర 

ము, అసమాధానమ్ము స్పర్ధ, అననుగుణ్యత. 

కత 4)" () -ఆజ్మూద (పా) అను 
భఛవరహీతమ్ము అనుభఛవములేని, పరితుబేసి 

మాడని, (ఏ! 6- అష్నా (పా) ఈతి 
వెన్మి అపరిచితమన, శెలియన్సి నిర్కొగ 

మోటఫు, ఎరుగని కృతఫ్నమైన్మ కలిపి 

గోలుకాని. తే మి | ౪ -అహ్నాయీా 

(పొొజపరి దయము, "తెలియమి ,ఎరుగమి, 

కృతఫ్నుత, నిన్మొాంమోటము, "బెరుకు 

తనము,క లిపిగోలుతనము లేని అవిశ్వాసము, 

ఏంటి ! 06 _ఇఒతిమాద్ (పృావిశ్వాస 

యోగ్య ముకాన్మి నమ్ముకగని్రఎ(యిటి!౮ 

-ఇఇఒతిమాదీ పా) విశ్వాస యోగ్యము 

కాన్మి నమ్మతగమి. (మల 1 ౮ -ఇల్సి 

ఫాతీ ('పొనిర్ణక్ష్యుము, అలమ్యము, ఆప 

సన్నత, అననుగ9వాముం చ్యుశి శ మ్ 

'సృుద్ (వ. ఆశలేన్సి నిరొాశనల, టి 

య వసో /] -ఉఊ'మ్మేదీ (పొ) నిరాశ, ఆళ 

లేమి. లా య! 06 కటరవ్ లా స్పష్ట 

మైన ఉత (01 6 -ఇన్ సాఫ్ (పా 
అన్యాయమైన అక౦ిమము. ౮౨|| ( -అక్లా 

(పొ అయోగ్యుడు; అసమగ్భమైనతగని, 

యోగ్యత లేని. 2 _బాలిగ్ 
(పా పాౌంయమురాని, అపాంప్త పాం 

యుడు, చిన్నవాడు పకృముగాన్సి అపరి 

పక్వ వయస్కుడు. కు6 -బ కార్ 
(పా) పనికిమాలిన, పోకిరి దుర్తార్హమేన, 

టే ( -బలద్ (పా) అనాగరికుడ్రు జూన 

పదుడ్కు మోటు; పరబేశి ఏ0 - 

బూద్ (పొ) నష్ట్రమ్ము నాళము, లేకుండ. 

టు 6 -బీనా (పా) (గ్రుడ్డి చూపులేని. 
య6 ౪ -పాక్ (పా అపవితిమైన, 
అశుచియైన మెలపడిన _భ(్ట ౪ -పాకీ 

(పా) అపవిత్రత,అళుచి మైల. ఎ|ఎడ్సే ౮ 
-పాయెచార్. (పా) అస్టిరము, చంచల 
ము , అశాశ్వతము, నళ్వరము. యత్ర |ఏవర్టు క్ 

_-పాయెదారీ (పా) అస్థిరత, నళ్వరత, 

చంచలకః పల్లి మ్య ట్ర్ _పడీడ్ (పా) అద్భ 

ప్రమయెనగుప్కవై మెన్కకనుపడని. హూ 26. 

_పగ్ శే న (పొవ్య ఖిబార్కి 

దూూగ్ధుడం, టు దుసున్ధ రే = టేల్ న్ 

కో _పసంపీద్ (పా) ఆనిష్టమైన, 

అభయోగ సృమయెనఇష్టము"గాని, గ్య క, మాయలుల్ఞో (ట్ర 

_పసంద్ కర్నా(ఉఊ) అయిస్ట్రపడుట, 6 

లు = బట్లాచెద్ _వెదా(సా) అభూత 
మ్సు పుట్టని, ఆలభ్యము, లేనిది అవూర్వమ్ము 

దొరకని నష్టము, నాశమైనం 1 మ్యన్ధ 
/ ( _వెదా కనార్ (పా) అపొరమ్ను 

పారములేన్తిఅంతు తేని దరిలేని.. లువ 

శ (ఈ -కజ్ 6బకార్ (పొ) న ప: 

అనుభవములేని. క చ్యామ! చ బ్యన్! ్య్య 

-తశామ్ -కరాపీద (పా ఆస సంస్కృతే 



ట్ర క. ట్ర 
ననా 

నన 

మెన, వేక్కబెట్టని, అనాగరికయమైన్క "వెరూ 

మనః నీచమెన యబ్బా ఫేాజి వ యి్యట్ల్యతం 

గటీట్లు.కర్చియత్ -తర్చియత్ యాఫ్త స (పా) 

అశిక్షీతమైన్న అనాగరిక వైన, "మోయైన్న 
ట్రే ౪ -ళర్స్ (సా నిర్భయ మొన, 

నిర్ణయ మైన, నిహ్క్హూరుణ మైన; దయమాలిన. 

శ (3 (౧ -తమామ్ (హౌ) అసమాప్తము, 
ముగియని. ఒర! ( ౧ -ళవాన్ (పా) 

దుర్చలము, బలము లేని. లీ (| క్ గ్ 

త వా వీసి పా) ఓఉకరిబల మునకు ర్వ లేని శ 

పరబలాసపహొప్షువు. తో ౪ -తవానీ 

(పూ) దౌర్చల్యుము. 

(పా) అభా క్ర్రియమ్ము కూడనిది, నిషిద్ధ 
ము (స్స్ 0 -జిన్స్ (పా) విజాతీ 

యమ్ము కలవని అనా రికమయెన,నీ దమెన* 

తాయ -ఇా కీ(పాాఅశారోగ్యము 

జేబ్బు; అసమా ధానమ్ము స్పర్ధ, అయిష్ట్రమెనం 

ఎ య్ణా౮ -చార్ (పా) నిరపాయమైన్న 
దిక్కుమాలిన్క విధిలేక్క గతిమాలిన్కు అనతి 

క్రమమైన, విధిలేని, తప్పని ఏసి థ్ _వీజ్ 

(పా) పక్తయాలనన తుచ్భమ్యు అల్పము. 

యు ( వాక్ (పాా అన్యాయము, అక 9 

మము, అసత్యము, (యి ప్రమ6 

-వాక్ 1 పినాస్ (పా) య'థాస్థ్రము తెలి 

యనివాడు, ఆన్యాయుడ్ను వాఠవాది(కృ 

తజ్ఞుడు/- 1ఏమి ౮ -ఖుదా (పా) శాస్తి 
కుడు నావికుడు పడవనాయకుడు పడవ 

తోలువాడు, 'సరంగు, లే ః టమ ( 

-ఖుడా శ్రర్ నె (పా, 

ఎవీమి 6 ఖల క్ (పా) కుష్టుకుడు, 
అవిధేయుడు, దుర్తార్ఫుడు. కతు! పమ (్ర్ 

షవఖీతి "లేనివాడు. 

చే (వు 0 _జూయిజ్ 

-ఖాంద (పా) విద్యావిహీనుడు, ేదువు 

5* ని అనాహూతుడు, పీలువబడని, 

(టా గ్ క. (పా) అసంతుష్మ్యృ మైన, 

అనిస్ట్ర పడిన, ఇస్ట్రపడని, అనమాధానమఘు 

గల, విసికిన మృిమి టి న్. 

అసంతృప్తి, అియిస్ట్రము, ర్ సంతుష్టి 

మాధానము, విసుకు. వ గ 

(పూ) నిద్ధనుడు రిక్టడు, ఆజేద, వీ దం 

కం 1 ఏ౮ -చదారి (స రిక్పత్స "క్ష 

కము, బీదరికము, ఏ ౪ -డాన్ (పా) 

అజ్ఞాని, "తెలియ 1, ఎరుగని చిన్న, 

క్ గ _దానిస్పగి (పా) అజ్ఞా 
నమ్ము ఎనుగమి, "ెలియమి. బటు! ఎ ల 

-దానిస్త (పా) అజ్ఞానముబేత్క ఎయగక్య 
"తెలియక, య్యా ఏ ( _ దుగున్త్ (పా) 

సరి -గా ని తప్పైన, అనత్యమ్ము తప్పు. 
చశసడి ఎ ౮ -దిపొంద్ (పా) ఇన్వనివాడు, 

లో ఇ తీసికొని మగల యివ్వనివాడు, 

లోటు ఏ ౮ -దీదనీ(, పొఆదగ్శ్గనీయమ్ము 
మే-డళతగని. కటల ౪ -దీద (పొ) ఏమి 

యుచే?-డన్సి ప్రే 6"షగ్గణ యు 0 ౮ - 

రాన్స్ (పొ నీతిమాలిన, బు సాత్వములేన్ని 

టకం, అ బద్ధక మైన, (౮ (1) గ్ 

-రాజ్ (పా) అనమాధానముగల, అనిస్థ్య 

ముగల్య ఇష్ట పడని, అనంత్బప్తుడైన 

యీ! రండ! క్ ాజలాకే 
(పా) ల అనిన్ట్యము అసం 
తృప్పి* తో యట _గసొయా (పొ 

అసమగ్ధత్క అందమ్మి ేరమ్మి, ముట్టమి, 

అక తాస్థత* ర బుట్ట ఓ _గసీద (పా) 

అపరిపక్వమైన, 14, 6 -రవా (పొ 
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అకా్యశ్ర్రీయమైన, అకర్తిమమైన, అయో 
గ్య మైన, ఆచార విరుద్ధము, సాంప్రదాయ 

విరుద్ధమైన వాడుకలోలేని విఫలమెన్న 

అకృ తార్థమైన్క నిష్ఫాలమైన, టాల్లు) 6 

ఎల 3 “జేబ్-జేబా (పా) శోభరహితు 
మైన; వికార మైన, అయోగ్యమైన్కఅనర్హ 

యో కాలా జయ్ 

మైన) తగన్మి అందముగా లేని 3 (6 

-సాజ్ల్ (పా) అస్వస్థ్యమైన, కొంచము 

జేబ్బుగానున్న, అనారోగ్యమెన సౌంప 
కున్న అననుకూలమెన త్రి (టు 6 

సాత్ (పా అస్వస్థత జీబ్బు, అనారో 

గ్యమ్ము ఒడలు సొంపమి, (౮ రు గ్ర 

=న్సిపొస్ (ఫూ) కృతజ్ఞ మైన, అకృతజ్ఞ 

"మైన; మేలుమర చెడు నిర్మాగమోటపుం 

కాయా -సిపాప్సీ (ఫా) కృతజ్ఞత, 

రూ టట -సర (పౌ అస్వ దృమయిసు 

కందుగల, శకేశైన్మ కలిసీన్న కృ(తిమమెన, 

ప (౧ (టు జ కటు గ్ అష్ట శావారో 

(పా) అయోగ్యమ్రైన్స తగన్సి అక౦ిమ 
మేను అవివేకమెిన, బుద్ద మాలిన ఆ 

అమరం -సమష్ (సౌ) బుద్ధిహీనమైన 
బుద్ధినూలిన, తెలివి లేని అజ్ఞానియైన చిన్న - 

ఎ (ఏ ఆ -పాడ్ (పొ సంతోవ. రహిత 

మయిన దుఃఖితమెన్స -చింతగల, దొళ్ళా 

గ్యమయిన. కటిన (య టి -హాయిస్తగ 
(పా అసభ్యత, అయోగ్యత్క అనాగ రి 

క్త్ర అను చితజ్ఞత, అనగ్ష్హత, బండతనము, 

మోటు తనము, మమ (య (- హెయిస్త 
(పా అయోగ్యమైన, అసభ్యమయిన్క 

అనాగరికమయిస్త్మ అనర్హ్హమయిన్మ అనుచి 

తమయి?, మ రాద రహితమయిన్మ వెూ 

మైన, అసమర్థమయిన్క అశళిమీతమయిన 

వ్ 

తగని, కూడని, తోము ౮ _షుదనీ( పా 

అసంభవమయిన్మ అసాధ్యమయిన్య అయో 

గ్యమయిన్క పనికిమాలిన, కళూడని, యిరి 

యూీపల - [య ౮ - -షు[క్ -హున్రా 
-షు (క్రీ (పామాడు న 

వంత -ద్యయ౦౮6 -ల్హు్యయ 6 
-పహకేజ్-ప.కేవా-సబూర్ (పాఓపికలేన్ని 

తత్తరపడు, సంభ్రమపకు, జేగిరపడు. 

అనాలి (0 _సవాబ్( పొ) పాపకరమెన్క 

ఫుణ్యవిరుద్ధము.ట్హైడ్ర 6 -ళళక్ (పా) 

ధుర్చల్న్వమైన , శక్తిలేని తయ (= తా 

క్రీ (పొ) జొర్చల్యకు.. బలహీనత, 

(మ్మ చు 1 ౮౮36 -ఆకిబక్. అందేవ్ 
(పొ దూరాలో-చనలేన్సి దూరదృష్టి 

లేని- ( (శక 6 ఫక్షాన్(పా) అవిభేయ 
మైన, ట్ర వ్ -ఫర్మానీ (పా) అవి 

భీయకత. ల ౮ -ఫహ్మూ (పొ బుస్ధిహ 
నమైన, 'తెలివిమూలిన అజ్ఞాని. (6 6 - 

కాబిక్ (పా)అయోన్యమెైన అనక్హ్యమైన, 
అ'సమరద్ధమైన్మతగని, శేత కౌని.ట్హైల్వల ౮౮ 

_శాబిలియత్ (పా) అయోగ్యత, అన 
శర: అసమర్ధక్క తగమి, వేత్రశ్తామి* ౪౮ 

(ఏమ్చేటతే -క(డ్ర్- కర్రా (పొ)అగుణ 
(గాహ్కీ గుణము[గ్రహింపలేనిట్ర సిత £్ 

క్రీ (ప్రాఅగుణగహాణము; గుణగ 

హాణలోపమ్ము గుణముతేలియమి. కర 0 

-కార (పొ) పనికిమాలిన, నిమ్పయోజన 

మైన. (య్ ౮ -కన్ (పా) నిస్బాయోజ 

కుడ్కుపనికిమాలిన వాడు, అనా మధేయుడు* 

గ్ వ 6 -కర్ష( పా)అక్చృత మైన చేయని. 
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క్ రత -కద్దకార్. (పా అననుభ 

వజ్జుడ్కు అనుభవములేని. చ 6౮ -కంద్ 
(పా) పొలపండ్లు ఊడనిదూడ, అనుభవ 

ములేనివాడు ట్టాని, బ్య ట్ర షషటరో 

(పా) నిర పౌయయమెన, విధిలేని తప్పని. 

థి ల్లీ త | ణా 

వ సళ (6-౪ ఈ౮ 

_ గవానీ (పొ) 

అవిదితము గ్నా చైెవయూగముగా, "తెలియ 

కుండ. కటాభున అక స్నాత్తుగా. శేఖీఆ 
జూల 

-గాపహూ -గాహీ -గహా 

_లాయిక్ష్ (పా) అయోగ్యమయిన,అనగ్హ 

మయిన్న తగని అఆసమగ్ధమయిన, వ్టోత్ర ఫ్ర 

-లాయిక్రీ (పా) అయోన్యత, క్ త్ర 

ఆసమన్ధ, వేళకామి, తగమి, య (0 

క. (పా) ఆశుభకరమయిన్నృఅప 

శక్రనమయిన సిటి ౮ -ముతనాహీ 

(పా అంథముగాని, ముగియన్సి అపాగ 

మయిన; అమితమయిన్న అంతు బేని, “ముర 

లేని, ) _మ[వాషమ్. ( పొొఆిపరి 

చిశమయిన్త తెలియని, పరాయి ఎరుగని 

ఇడం, ఏ + 6 _మురాద్(పా)ఛగ్నా 

కభుడు, ఆజాభంగమయిస విఫలమనోరథు 
డు, నిరా స్స మయిన, ఆకృతార్థవు, 

ల 

ళ0గము, నిరాశ, జా ర్ళాగ్యమ్కు మనోగథ 

దే ఫల్యమ్యు అకృతార్థత- బి రో న్ -మర్డ్ 

(పా నపుంసకుడు, పౌరువ. రహితుడు, 
“మొగతనములేని వాడు పిరికి వాడ్కు పంద, 

యప (6 -మర్చీ (సా) నపుంసకత్వమ్భు 

ఆపూరువము, ప్ ను, మ), టిమిలేమి. 

లా 6 పటాల (పా) బుద్ధిహీ న 

మయిన 'తెఖవిమాలిన్క అయుక్త సక్. 
|. గ్ 

అఆవివేకమయిన, [ గ్ ్ట్య్ =వమచషాలూమ్ 

వ్ 

(పొ) అవిదితము, ఆజ్ఞాతుడ్సు "తెలియని 

చ 0 (1 
_ముల్రాయిష్ు (పొ అసమ9మయిస్క మ్బ 

దుత్వముేన్మి గమంశి [ 

=ముష్ కన్ ( పొ )బానంభెన ఘు, టసాధ్యము, 

కొనిది. (లలు (14 ౮ -మునాసిజబ్( పొ) 

అయోగ్యనుయిసన, నం. 

ఎరయేగన్సి అనామషయనుయిన్మ 

క బచవయినం 

వముయిన, 6(ఏనుచితహుయిన యుక్త
 గుయిన్త 

తగని, టసంబద్ధరుయిన, స్తం స్ప న ని, 

ప టకు గ్ర న (సొ ఆనంగ్షీ 

కృతము. అంగీ కాగముకొన్సి ఆ-నాయమోది 

భ్రము, ఆమోదింపబడుని, (్వ్ కండని (1 
ో ఏ 

-నభులజూార్ కంస (ఊఉ) అనంగికొగము 
అట్ సా నో ఇ న ళ 

రవ ౧ గ శె ద్ నీ పజయుటు, రం న్ ఫ్ న్ద నతి ఓం[ 

ట్ _మంణార్ వశోోనా (ఊఉ) అఉనంగీ 

కానమగు'*ం,. అంగీ "రము కొకపోవు ఎ. 
అన 

నే? ల అగు లా! పాస ఉన యం ఉట ఓ4ి ( _నవంణాదీ( ) ఏనోరగీ 

+చము్శ అనామోదము, జఫ ్ట “క*ద మ్ పూూద (ి | సతి ఆ 

-మువాఫీ క్ (ఫొ. అననుకూలమయిన, 

వియద్దగసుయిన్న అసనసవళ్యనుయిన, జంటని, 

కే 
జు నోయి నీ 

యనే! టై 6 -ముఐ*సశన్ (పొ అన 

నుగుణ్యుత, అననుకు =లత్స అసహ్య్యూత్క పిన 

ద్ద ;, స్ప స పత, న 

టై ( క్ ౧ ఆనా గ్ జ్ (పొ టఅభ్టాని 

"తెలియన్సి ఎరగని, అనుువము "బేసి, ( 
అంత్! ఆంటే 

యుత 1! ఆవాశధయల్. (వప) అకా 

నమ్సు అననుభన్యత్త అనుభవము “నేమి, 

"తెలియమి, ఎరుగమి యత ట్ ఒవక్ గ్ర 

(ప్రా సమయముకాని, అనమయయమెన. 

0! పరా ( _.వామ్ వార్ (పొ) పీదరము 

“కొని,. మెరక పల్లములుగల, మిల్టు ప్టము 



ఆట 

లు-గానున్న ఎచ్చుత నైన | పరా ల్ 

-హమ్వారీ(పా) ఎత్తువంతలు, మిజ్ఞుపల్ల 

ములు, ఎ మ్పేతగ్పులు, ి యే (్ర -ప్ాం 

జార్ (పా దు'ర్మాష్టక్సు పోకిరి గుండ 

గొయ్య- ఆఎట్ల(థ-యాబ్ (ప్రాఆతఅప 
రూపమైన దొరకని, అలభ్యము- 

ఆ ౮ నాబ్ (పా) కంద్ధమైన్క 'స్వర్భమైన 
ఆఅ ౪ నాబ్ (పా.వ్ఫ) కోరపన్ను, పక్క 

పన్ను కోర్క దంతము దవడపన్ను 

టనే స్ నాబ్(పా.,ఫు) 'కాలువుకూలు, బొద్దు+ 

0. ట్ట ౮ -దాన్ (పా జలదారి. 

అ ౪6 నాప్ (హి. శ్రీ) మాపనమ్సు కొలత, 
1 ఏక లు (ఏ -కావూరా (హి) 
'సంవూరక్షపంమాణ ముగల, నిండుకొలతగల, 

(స 6 నాప్నాా (హి) కొలుఘటతూమట, 
కోయుట, 

600 నాతా (హి. చాంధవ్యము, మట్టరి 

3 మ్చు "సంబంధము కూడిక. 

(| 6 నాతిన్(హి. శ్రీ) జాహి, కూతురి 
బిడ్డ, మనుమ ఆ్రంలు, 

'*ళట౮ నాథ్నా (హీ) రంధం9ిముపైడుమ్ట, 

బొత్తుగా లోేోబరయికొనుటం 

తో ౧ నాతీ (హి.పు) చాహి(త్రుడు,కూతురి 

కొడుకు మనువడు. 

(3 ౪ నాటా (హి ఫూట్టి చిన్న, (కొంపె 
వీలవాడు), 

ఉరి 

యా ౮ నాటక్ (హి.ఫు) నాటకము. 

ఛో 6 నొసిర్ (అ) వదనకర్త, గద్య అేఖర్సి 

సాహిత్యవంతుడు;, వచన రచన వేయు 

వాడు, ఉపన్యాసకుడు, వక్షం 

్ర షే చరి 

ఆ ( నావ్ (అపు) పుడకమా))ను, -వీకటి 

మ్రాను; ధాన్యము, షింజేబట, (3 (6 ర ల్ 

-కాట్లా (ఊఉ) పెకకోయుట. 

ఖా (0 నాజ్రీ (అ) విమక్షుడుు పొప విము 

కడు, విడుదల పూందిన్క విడుదల జేయు 

వొడుు విమోచకుడు. 

_ ఏ నాచ్ (హీంఫు) నృత్యమ్యు ఆట, ఢ ట్వ 

య _రంగ్- (ఊఉ) ఆటపాటలు ర్ శీ 

-ఘర్. (హీ నర్తనశాల. నృత్యశాలం 

లి (ు ఢ (ఏ -నవానా (పొ) ఆటఆడిం 

చ్ట, చిక్కుల పెట్టుట, 

యూ 0 నొవ్నా (హా) నృత్యము వేయుట, 

ఆడుటః 

లమ టి నాహియ(6. ఫు) జేళము, ప్రాంతము, 

తీరము; గాజ్యము, 

1 ఏమీ (ఏ నాఖుదా(పొంపు ఓదనాయకుడు, 
నావికుడు, 

లాట నాబఖున్ (పావు) నఖము, గోర; 

గట్టు ల్రమింయి బ్రమ -ఎ, మంమీర్ 

( పాొాఖడ్డధార, కత్సియంయేట్యక దాట 

_గీర్ (పా) గోరుగల్లు, 

నామె (్ కే (పా-పు) వీణ వెం॥వొని 

వాయించు నజఖ్యి కంటికొలుకులలో పెరి 

గిన దుగ్యాంసము; నూలుకల్రిస్స్న పట్టు బీ; 

విరోధము, 

(౮! ఎట నాదాొన్ (పా) ఆజ్ఞాని, "తెలియని 

వాడు, ఎరుగన్ని సాధ్యువెను చేల, పస్పి 
చిన్న, 

్ట ఎ గాదిక్రా (అ) అఫూర్వమయిన, దొర 

కని, వెలగల,అసాధారణమయిన ,ఆశ్చగ్య 

కరమయిన, 6(ష్పిఎ ౪ -పావా (హి 
ఒకశాజుపేరు- క్ - ఆయి ది గ్ 



యుట్త్రఎర్ 

పంప్ -గన్లీ(పొఅ రాజక ము కల్లోలము, 

చతుర్ధ త (ఎ నాదిర్ పాట్ (ఊఉ) (ఫవూర్వ 

“ాలమున) ఒజకవిధమయిన పట్టాబట్ట,((పస్తు 

తము) ఒకవిభమయిన నూలుబట్ట. 

క్ర ఎ(ఏ నాదిర (పొ) అవ్చాగ్వము, వింత. 

తకు చట 'నాద్రీ (పా) అవూర్వము, వింత 

మ్రైనద్యి ఆటచీటీలలోని ఒంటి మక్క 

(వట్టి నాదిగుషా సం, 

జ ఎ టి నాచెఆనీ (అ.ఫు) ఒళ గతమూోీక్కు 

యంఠ9 ము, 

ఏ (6 'నాదిమ్ (అ) లబ్జికుడైన, 
చిన్నఫోయిన, 

విస్పపడిన, 

॥' 0. నర్స్ (అ-శ్ర్రీ) అన్ని? నిప్పు, నరకము, 

| (ఏ నార్ (పా.పు) చాడిముము,దానిన్యపండు. 

ఏ6 గార్ (హింస్త్రీ) నాం ర్త; తుహెకి 
నాళము; శ్రాత్లువేయునార; బండినొగకు 

కాడిగట్టు మోక, నొన తాడు కమల 

నాళము బేక కాడ, 

(1, ఏ నారా (హి) మూడు 17 (ప, 

లీభఫ్రు (ఏ నార్ జీల్ (పొ,ఫు) నారిశేభము, 

“ఉంకెచయు, 

ల (ఏ నారంజ్' (పొ,ఫు) కిచ్చిలి పండు 

(నారింజపండు. 

టా /' (ఏనారంజీ(పా) కిచ్చిలిపండువన్నెగల, 

ఆర 6 నారంగి(పా. క్రీ) మే=డు డ్రా 
వ్ (ఏ నారూ (సొ.ఫ్రు) నారిపుండు, నారు 

గలుగు పుండు, 

16 నాలం (హింభ్రుమే-డు క 0 

(గ ( నారీ (అ) అన్ని సం॥, సరక సం॥. 

- (హి నార్చి ఆః 

ల శ్ (౧ నారియల్ (హి.ఫు) ఒకవాణసంచు 

(వూలబాణము), మూ+-డు ల్ ( 

మ1ేరి య్య్ర 

ణి? స్ నాడ్ (హి) మెద, గొంతు, 

1 క్ (౧ నాడా (హి.ఫ్రు) నూలుపమై; పై 

మూడమ్ము నూలు, ఎగ్బృ దొగము. 

16 శాతీ (హి, క్రీ) లా 
ధారువు య్య్లఏ 

దేఖ్నా [౩ నేయి రం నాడి మే 

పమిట; 

మ. 

సి శం:మ్ట, కస్య సెట్టుక 

(ల్! ఏ నాడియా (హీి.పు) 'నాడ్తీసరీతకుడు. 

ఫ6నా వ్ (వొ) ఒయాగమ్ము. ప్రభాయలు, 
కులుక్రు మూర్చ "పీ0యధసహాయఘు, వెనుక 

బలము, గగ్వ్యము, 6(%5+0'కొర ము; "ఇద్దరి 

ట్ర్ 6 న ్ర - బొలిష్ (ఫా) 

మెల్తనిదండు, (శ . ( -ఉఊ శానా 

(ఈ) ఇభ్యానవా నాచము? 'శేయుట,పనేచ్చా 

సమానముఖీయుళటి, (ఒక రి)షాోకదలుసహిం 

మీట, (ఒకర) ఇస్ర ముభన్నినట్టుబేయనిమ్చు 

(ఒర) వీతలు సపిందిం. 0 

ం! ఎ -బద్టైగ్' (ఫొ) గభ్భాసహనము 

జీయువాడు, కంపం (్ _బగ్జి'రీ 

ప ఇన్భాసద నమ్, న మ సవాన 

స స న. 
క్ కహ ల 
లాలిగుడు, జాలనణో “స రి సి న నొడు 

ఒం 

కము. 

౮ -పగ్వ 

న ఓ ఖ్ ళ్ పి జ క్ స న గ్ 

ఏటో ప ర = వయ ర ఒ,నఖ్ గ 
అట 

ఎబ్బనియాజ్. (పా పిలాసమ్స్ము వలపులం 

కులుకులు, 

అయీ 

(1) ఓ నాటలొం (పొ) సహౌయటంపేయు, 

ఒయాగముపేాప్తు కులుకు ల్ప గర్వపడు, 

నీలుగు, విజ్ఞవీగు; "ఇద్దరికము ఘు, 

త్తే ( నాజ్ బూ(పొ.ఫు )ఓవ.ధివిశీసముం 

య 6 బాజిక్ (పొ) కోమలమైన, నూత 



య్ ర 119 (6 
'సన్నితమె మైన, మృద్నువెన, పలువేని, 

ఖం! "తేలికైన వ్ దుర్చలమెన సాంవ్రైను 

అందమైన పాంకమైన ముద్దుగానున్న; 

ముద్దుగా వెరిగిన మోటు గాని. 1ఏ! య0 

-అచా(పా సుస్వరముగలపవీ.వి శేష ము* 

అషుయ) ౮ -బదన్ (పా) కోమలి? 
కోవుల స్వథావముగలది, కోమల గాత); 

న రేగుపండు, (సమయ సథ 

_ఖయాల్ (ప్ఫా నూకు బుద్ధి, నూత 

షో న. ఠి* ఏ నా 

₹ సో _దిమాగ్ ఎమ్ (ప్ఫా 

ఫ్ర స్వభావముగల, సున్నితమయిన 

మనసుగల, గర్వవోత్తు ముంగోప్కి చిజ్ఞు 

బుజ్ఞులాడు. అశ (4 య్ర౮ _ముఆమల 

(పా సూక్ష్మ్మువిషయమ్ము, 'సంకటవిసపయ 

ము సంద్భివిషపయము. యత్య య, 

-వక్ త్ (పా) గండము్ము సంకటసమయ 
మ్సు సంద్భిసమయమ్సు అసాయ సమయ 

ట్టువేళ. 

కంర నాజాకీ (పా) కోమలత, సూమ్మేత, 

నృుదుత్వము, అబలత్వము, దుర్చలతే. 

ము ఇక్క 

్ నాజిల్' (అ) అవతరించు, దిగు, 

వచ్చు కలుగు. (టపి సద _సూగీనా 

(ఉ) అవతరించుట, దిగుటు వచ్చుట్స, 

కలుగుట 

ల నాజిల (అ.వ్రువిపక్తు కీడు, టైవయో 

పహ్రాట నాజ్ నీన్ (పా. క్రీ) కోమలి, 
విలాసవత్సి మిటారి, (ప్రియురాలు, 

(6 నాస్ (అ,పు)మానవులు,మనున్యుజాతి, 

మూనవ డాతి. 

(ట్ర.6 నాస్ (హీంఫపు) నాశము. (పొడి, 

ట్ర 6 నాస్- (హి. క్రీ) నశ్వ్యమ్సు. ముక్కు 
(ఎ (హి.పు) పొడుగుముక్కు 
లీ (6 నాస్పాల్ (హి,ప్తు జాడీమ 

కాయవెక్కు ఒక బొణసంచ్చు 

పాతల (ఆఅ) శేఖర్సి వ్రాయువాడు, _ 

రచయిళ్క రచించువాడ్యు నిపేధకమైన, 

నిరాక రించునద్యికొట్టి వే-సెడ్కు వినాకరించు 
(తో సివేయు, న 

రూ ౮ నాసర (పా) అస్వచద్భ మైన, కలి 

స్న, కృ(తిమ మైన, కందుగల, 

యము 6 నాసిక్ (ఆ) భగవద్భక్తిగల. 

యిఖను టి నానూత్ (అ) మానవడాత్సి మాన 

వస్వభానమ్యు (ప్రపంచము. 

పా ఏ నానూర్ (అపు) (వణము, ఎల్ల 

ప్పుడు -వీముకారుచుండు పుండు- 

తో థి 6 నావ్పాతీ (పాకీ సీమ 
"రేగుపండు. (ఒకదినుసు) 

ఎయయల - ఏ ౪ నాషప్తా - నావ్వ(పాంఫు) 

అభుక్త్రము, పరగడుఫు, పౌంతఃకాలభో 
జనమ్సు లఘుభోజనము= 

యంద 6 నానీబ్ (అ) స్థాపకుడు పాతు 
వాడు నిలుపువాడు, స్ట పక మైన, నాటిం 

ఇడు, పాతు, నిలి య, స్టాపించెడు, 

ఏ నాసీఫా (అపు) న కేయు 

వాడు, హితుడు మంతి. 

ధరి (౧ నాసీర్ (అ) సహాయకు క్కు “సహాయ 

కమ్ము 'సహాయముశేయు, 

౧సం6 నాసీయ(అ,పు) నొ'సల్పుముంగురుణు 

(ో ౧ నాతిక్ (అపు) ఛభామకుడ్కు మాట్లా 

డువాడు, మాట్లాడగలవాడు, జానవిశిష్టు 

డు(మాన వశం); ఖండితమెన్క నిశ్చితమెన, 



యా0 ] శీ 0 న్ 

గగడ 0 నాతిక (అ, ఫు) భామకుడ్సు జ్ఞాన 
నిశిస్షును, క-ట్లాడనగలస్రాణీ(నరుడు, 

"సం 

భాపుణళక్రి గల, మాహ్రైడగల్క ఖండిత మైన, 

కర్ని (ఉఊ) నోయమూయింయ్ట, మాట్ట్య = 

డ వీలులేకుండ జేయుట. య ్య్య్ యుకే 

క్రవ్వతె- (అ) భావ పుణళక్షి, 

నిశ్చితమైన, 

దీ 6 నాజర్ (అవు) స్త్ర దగ్శకుడు, 

వెవిచారణకర్త్ట పరీతుకుడు, రత్కకు శు. 

బస్ నాజిర (అ.పుచుచు, చూపడు; 

దృష్టి చూపు. (ట్లు కడి (-వచ్నా(ఉ) 
మాచిభదువుటు. ,, 1 మి కృడి[-ఖాన్ 
(పా) మూ చి వదదువువాడు. 

6౪ ద 6 - నాజీరీన్ (ఆఫు) (ద్రష్టల్యు 

ఫు చూచువారు, (ఏనం టీ థ్) 

బట నాజెస్ (అ.ఫు) కూర్చవాడు, రన 

యిత్స క వీశ్వయడు; నాయకుడు, ఆధి కొరి 

స్ నకు 

గ్ ౮ నాగ (తు,ఫు) భంగము, జెంసపు, రాకుం 

డుట్క లేకుండుట నిలుకడ, విశ్రాంతి అవ 

“కాళమ్భు క్ స్రాసుము విడుదల్క (విరుడ,). 

లవి ల్ నాప్ (పొ, క్రీ) నాభి, బొడ్డు, 

దను మధ్యభఛాగమ్ము మధ్య, నడుమ. 

వా(టి(వు ష్ క్ లున్ (ట్ - టళ్నాా 

ఎ జానా డగ్నాా (ఊఉ) నాఖితొలగుట; 

జారుట్స  పేగుతొలగుట్స పేగుళారుట, 

త్త వాఫకొ (అ) వెడలెడ్సు ప్రసరించెడు 

దూలెడ్కు న్యాపించెడు, వాడుకక్రు, "ఇెట్టిన; 

ఆచ రణలోనున్న, వ తత (థి -కర్నా 

ఊఉ) కాసించుట, (పకటించుట్క అఆ వరణ 

కుపెట్టుట్క న్యాపి పింపజేయుట, (ప్రసరింప 

జేయుట, దూచ్చట్స వెశలించుట, వత్ (6 

ప్రద _పనాగీనా 

టితమగుట్క ఆ గళణకువద్చుట,  (పసరిం 

(య శాసనమగుట, (పక 

చుట, వ్యాపించుట, "వడ బుట, దూరుట. 

ఖీ క్యా ఫర్ (ఆఅ) అసగస్యసడు వాడు, న్్షిం 

చు వడ్లు పిరికి 'నాయరుడు. 

అజ లీ 

*య్లా 0 నాసల్ జూమ్ (ఫొ) దుగంత్రి మైన్మ 

వఐడుసం సన్ నగు వము లృపనికిమూలిన ;జల్చ్బము, 

లి 

6 కా ఛీ ఎ నెస రెన్ ('పొ,ళ్ళ) ఒకనీల 

వగ్శముగ ఖ ఫుష్బము, అఫవిసయుడు, 
అజో 

గో (థి నాసి (అ) లాభికారిమయన్న ఉప 

గమోగకగమెన్య (ప్రయోజనకార్మ. పనికి 

న 

బ్ నస (సాఖ్సు) నం 'నొళ్మిక స్తూరితిట్సి, 

గీ క్ కీ (్య్ న క. (అ) వినా 

యిందు, 'నాకొరించ్మీ "కాదను లేదను, 

ఏతే 6 నాక్ (అప్పు పరీమషకుడు వ "న్ని 
మ-ాచి వాడు, 

గ్రే ౧ న్గాకిస్ (690) నగ్యానమైన, లోపము 

గట, అసవమగ్గి మెన, తక్కున్తైన, అసంభ్యా 

స్టమైన, క ఫాగాలన్మి సనికిమూనిన 

ష్ సుల | గ్రే (ఏ ఉల్ అ 

గల్ (అ) బుక్షిలోప ముగల్క బుగ్గిమాలిన్క 
ఉర 

"తెలివినూలిన. 
జాజుల 

౮ ౪ చాక్రిల్ (అ.వ్రుకథకుడు, 'ెప్పు నాడు, 
అనుకరించువాడు, స్రత్రి వై వ్రా మువాడు, 

ఎత్తినవ్యాయు వాడు చిత స, సతి 

విలేఖరి. 
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(టో ట్ర ఖా (అ.ఫు) శంఖమ్ము శంఖు, 

లీ 

లీ 

గంట ఫఘుంట్క యు పంట (ట్ర తీ సా 

పూకా (శ) కంఖుజొదుట, 

(నాక (అశ్ర్రీ) ఆడ ఒంక, ఒంచె, 

సి యం _నవార్ ( పొఒంపెరాతు. 

య్ఫ నాక్ (హి. శ్రీ నాశ్తికమ్యు ముక్ర్యు, 
ముఖ్య భాగము ము ఖా సి వయవ ము! 

మశ్ర్యాద, గౌరవమ్సు పరువు అందము" 
స ం-6 (] ఆ్0 -ఆనా ఎబహ్న్నీ (హిం 

జేలుబువేయుట, ముక్కున శారు, ల క్ 

౮ సయ ఆ డా యలు -భం చథా 

నా _సుశేడ్నా (హి) ముఖము చచిట్టింయ్ 
కొ నుట, కోపగింగుకొనుట ఆ౦ 
(న తస -వీంధ్నా (హి) ము కుష్టు 

కుట్టుట- 6 ఏల, (క్ర తిఆర _పర్ 

టకా రభఖ్ దేనా శ ) టి) "వెల 
'వెంటది వెంటనే యిచ్చివేయుట. ౮ 

శ న -శనేదచ్వానా(హి 

ముక్కున నీరు తాగించుట, మిక్కిలి బా 

ధింమట+ [ట్య యట -కఖ్నా (హి) 
మ శ్యాద కా పాడుకొనుట. బ్జ (రయ 0౮- 

చాల్ (హృిచుఖ్యుడుు ముక్టుకుముం రవం 

టివాడ్డు ఇష్టుడు,సప్రాణపి్ర యుడు, చెప్పీన 

ట్లువిస్టివించగలవాడుట (పటట -కటా 

నా(హి) ముక్క్ళుకోయింయుట్ట అవమానస 

రమట- టకై య ౪-తోడ్నా(హి)విరూ 
పీని జేయుట. సహో చుప్యోలు తీయ 6-కీసీథ్ 

మేం (హి)ము_క్టునూటిగా. ప రయ ౮6- 
"కాతిన్ కా(హీ ముక ఫుడక( పుల్లు, య్ 

త (4 క-కాభబాంసా (హి) ముక్కూ 

దూలము, 6,౦64 య06 _మార్నా (హ్) 
ముక్కు_చిట్లింటుట, అయిస్ట్రపడుట- 6 

66ఆనాక్రా (హి 

ళ్ 

టన ఎ -'పుందమ్ యా జాన్ ఆ 

నా_దమ్ పోనా (కా) తల పార్తఖము 

తోకకు వచ్చుట్క మిక్కిలి చాధపడుట. 
లే టం అదా ట్రా (హి ) పరువు గల 

వాడు 

ఆం నాక్ (పా) కరము డదాయకము (ప 

త్యయమ్సు, 

“పు) వివేశమ్ము నిగ్షముమ్ము 

వాట తుద లేక మొదల్కు ద్వాకమ్ము 

తుద, కొనృఅంతమునూది బెజ్జమ్ము (వాటు) 

సుంకపు వేవికె, రాణమ్ము (రకకభటుల 

చషవిశి, సందు, గొంది. 

ఆట నాగ్ (హి నాగము, “నాగ'ససర్పమ్యు 

నాగకన్య ఏనుగు గుజ్జపు మెడ 

కరూ9రుడు్ట్ల్లు అళ0 మట, తమల 

పాకు తీ7, స్ ఆట _పంచ్మీ 

(హి భారివణకుద్ధపంచమి, నాగపంచమి 

ఒకహిందువులపండుగ, యా శ 

ఫాం్ (హి నాగపాళము, వరుణ పాశము, 

న. సర్ (హి)నాగకేసరములు, 

పె సుడి, 
టినా 

(ఆ చనాగా (హీ) ఒకజాతి జోగివాడు(పొం 

దువులలో), దిగంబరుడు, ఆసాముటబేశపు 

ఈఊత్రరభాగమందుండు కొండజాతివారు, 

5 0 నాగాకూ (పా) అవిదితమున్మ అెలి 
యకుండ, ఆక స్తాత్తుగ, తటాలున, టే వ 

ఉఊచమూగ ముగ. 

తమ్సు తెలియని, 

్ టినా గర్ (హింబ్చ) నాగరుడు, పట్టణ 

వాసి, గుబరాత్రీ బ్రాహ్మణులు; ఒక తెగ 

జాణ "నేర్చరి, నాగల్సి పెద్దది, దొడ్డది* 

పసల టం - (గెట 6 న ర లట -బేళల్ (హి) న క ఆ 
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క్యా 6 -పొన్ (హి) జెద్ద జాతి | 6 నాల (పావు) కాలువ వాగ్కు ఏరు 
తమలపాకు, మంచి తమలపాకు తట రోదనమ్ము విలాసమ్కు ఏడ్చు. 

(ట్రం -మోథా (హి) ఒకసు నానుడి, జీ6 గాలీ (హి. క్రీ) జలదారి, మట్టిగొట్ట 

గములు, 

(5౯6 నాగల్ (హీ ఫు) నాగలి, వాలము, 

క్ షు (న ( నాగిన్-నాన్నీ (హి.్ర్రీ) 

నాగనర్పుము(ఆడుది); మెడమోదినుడి; జెడ+ 

న టల నాగహా(..నాగహానీ 

(పా) మాడు ( అను పదము[క్రిందినమూ 

“సములు, 

శ్ ర్ ( నాగోర్ (హి.వు) అజమోరు స్ర్రాంత 

మందలి ఒకయూరి పేరే ఆ (౮ 
నాగహారీ బెల్ (హి) సౌరి యయగద్దులు (నా 

ఇ € జూ/9 గహారిఏి). సా ఎ? ౮ -గోంద్ (హి 

మంచి కెల్లనిబంక (నాగారిది), 

టీ6౮ నాల్ (హి.వు) నాళము తుపాశిగొట్ట 
ము, బొడ్డు (నాళము, తానుద తూడు 

"కాడు దంటు, సాముబేయుగ రిడీలు-( [్ట్ 

తీ య-కటాయీ (హి) మంత్రానికి 

బాడ్డుకో సినందుకు ఇచ్చెడునా మ్ము 

ఖే స నాలా(హి.ఫు) కాలువ. జలదార్స్శి నాగు, 

నాడ్రమ్సు వపలనణము, నూలు, సె, 
౮గ వి తు 

(౮౦ 1 ( నాలాన్ (పా) ఏడ్చుచున్న, దుఃఖం 
ర్ట క్ష క చుచున్న, ్ కించువొడ్సు, ఏడ్చు'మున్న 

వాడు. 

(మీ 6 నాలిమ్ (పా. శ్రీ) రోదణము, విలా 
పమ్ము మొర్శ ఏడ్పు; అఖభియోగ ము,వ్యా 

జ్యము, 

ల (ఏ నాలిసీ (పా,పు) వాది అభియో 

గము తెచి+నవాడు , వ్యాజ్యదారును, 

కు న్ నాల్కీ(హి, శ్రీ) పాల! (డోలము), 

టు 
ము గూన (సెంక), కాడ, నజ్టిపగ 

శ0 నామ్ (హి.ఫు) నాఘమ్మ్సు క్! (ప్రతి 

ఇక సాది న మ్ శ థ్ 
ప్ర (పఖ్యాతివు ౧ స్ ద ఎం శ 
ల శ్రి +6 ఆ శర _6ఎిన్షద్ వోట్ -వర్ర్ 

(హి) -పీరుఖ *ందిన , (ప్రఖ్యాతి జెందిన, + 

ర్ట ఏ _బుస్ష(వ “సీమ్ దహంరింపబటిన 

+ ౮ ( -బనామ్ (పా) శ్సేను శ్చేరున్క 

“శ్పనుళ్చీవ నరుననను జగాసీు తేగువాతజక 

రఖాన్నా (పా “పీగు'సట్టుటు దూసషించుట, 

నించబీయు టం (టం తే గ గే -డుబో నా 

(హి) సందును గొనుట్కు అవమానముతే 

చ్చుకొనుట, ఏ గ (ఏ, తే ర 

“బీడ్ వహాట్. (ఉం పేపెట్టిస నిశ్చ 

యిఎపఖబడిన, "బ్సస నబశీస్క ఎన్ను కొ న 

బతిన్న ఒకరు స్టీయి"పెట్టిన్స ఒకరిషఅంకితము 
ల ళ్వ సిన ప్రఖ్య్వగ్నమున, [న మేన పేరు 

పడిన. ఓవ / (ఎదే నా(హి0 శ్చీశుపూం 

దు (ప్రఖ్యాత పను. 1 ॥ (ఏ-బేనా 

(ఫసా)త్లా గ్ ఇంగ కాగ కాఢుకు సషాానరు 

ర్ టి 

లో 

శృేసుచస్ప్తారానుణాముు, యిట శై టే 

_జ,నిహాన్ (కా భంయ"పీరు, గురుతులు. 

సాలే తో ॥్ అయ్యాం -జఒృని హాన్ 

బాకీ నరహ్నా (అ) ఉర పీన లేకుండపో 
వుట్క పినాశమయిపోవుట్క "పేచుచూయు 

టం 

గ్రా 6 నొన్లూస్ (పొ, క్రీ) అవమానము, 

అమ గ్యాద; ధగ్య్మమ్కు ఆచారము; "జ్చీరు 



ష్ష్ ప్రతి.) 
అవానననాననతకనానాననానాతననుకనననా నాననా ననా. 

(ప్రఖ్యాతి మర్యాద ఆత! (6 
-ఎ ,అక్బర్ (పా) న. 

యా 6 నామూనీ(పార్రీ) అపఖ్యాతి, 
అవమానము, 

గో 6 నామ (పౌ,పు) శేఖ చీటి షత్రము, 
ష్యత్రిక, ఉత్తరము, ప్లూత్తము, చర్మిత్రము, 

ఇతిహాసము, కృత్సి (గంధము. ఇ్లఎ4 0 
_బర్. (ఉఊూ) ప్మతవాహకుడు, సంచేళశహ 

ళం ళ రుడు. , [ఏ _40 -నిగార్(పా) లేఖ 
కుడు ష్మతలేఖరి, అేఖరి. శ భష ఆన 
శు -ఒ,పయామ్ _పైఆమ్ (పా 

కూత్తరప(త్రములు, ప్మత్రవ్యవహారము, 

టో టే నామా (పా) చ్చేకపడిన ప్రసిద్ధ 

మిన, యో (కోటా క యో ( 

-వాక్జేద్ _గ రా మి(పొ) మళ* (ప్రఖ్యా 

తివంతు. లైన, మిక్కిల్మీ పసిద్ధవై పిద్లమెన, 

గా (౧ నామియ (అ శ్ర) "వరుస, శక్తి, 
వా. (పొణ్సి జంతువు. యింక 

యా టి కువ్వతే - (అ) (పొణళ క్షి జీవ 
శక్తి, వర్ధమా నళ క్షి క్రిం 

(౮0 ఏనాన్ (పా.న్రి శ్రి) రొ క్రై "పెద్దరొ మె, 

సీమరొ్తై. మ ఆ ్య్య్ _ఎ,ఆవీపా) 
ఇ ైన, యిని చునరాల్తై. కో ష్ గ్య టే 

్రలే ఆ న్ వ |, ట్ల జ 

-యా-పుజ్ (పా రొశ్రులవాకు, వు 

లమ్మువాడు ,రొశ్రులుచేయువాడు. ,, (0 
ఛ్ ల -పావ్ (ఊం) సీమరొక్తై, పీ 
ఇడ్జైన. అ ంసాలి ఏ -ఎ, జవీన్ (పా) 

దొడ్జన్నగు, బిదలయన్న ము, యవపిండి 

తో జేసినరొ శై. ఆ యిట 6 -ఎ, 

ఖతొయీ (పా) వక్ష్యువిశేపుము, 

0 -ఎవరబాత్ (ప్రొ సదావర్తి 
అ 

వ. 

129 (పం 6 
క్ర న -వ్బెనహారీ (పా) (వొతఃకా 

లు చ్చి, టే రా 

వక్ఖ్ (పా) ధశ్మాన్నమ్మ, పం 
ట్టుఖభోజనము. గి ౮ ట్ -జ నష్టక్ల 

(పొఅపస్ట్ట్రవ్ర్ర ములు జీవ సనము,భరణ ము, 
౧ (6 నానా (హి,ఫు) మాతామహుడు, 

తల్లితండి తొలత, 

"తీ 6 నాంక్(హి,వు) దిక్కుమాలినసొత్తు. 

ఏ 6 సాండ్ (హి. శ్రీ) తొట్టి, మట్టితొట్టి, 

టు (6 నాంవ్నా (హి) ఆరంభించుట, 
"మొదలు 'పెట్టుట్క నాందీజరుపుట 

శ్ 60 నాన్ కార్ (పా,శ్యు అఇహాగము, 

. జీవనాధారము గాయిచ్చినభూమి, భరణ 

ము భృతి, 

జ్జ (6 0 గొకాపాయాల్ (హీ్.ఉ)వాతా 

మహిగృవాములేకవంళము, అవ్వ గారి 

టి (ఏ నానీ (హి. స్త్రీ) మాతామహ్కి అవ్వ, 

ఏ 6 నావ్ (హి. క్రీ) నావ పదవ, 

క్ ౮ నావ్ (హి.ఫ్య) మంగలివాడు. 

ఉం 6 నావర్చ్ (పా_ స్రీ) జగడమ్సు యు 
వ. దొామ్మియుద్ధ ము, 

య్ (౮ నావక్ (పా.పు) బాణము,'నాళము, 

ఈగకాటు- వీ! యట -అందాజ్ 

(పా) విలుకాడు, ధానుష్కుడు. 

క్ 0 (౧ నావికీ (హి,ఫు నావికుడు, పడవ 

వాడు, 

న. గ్య భట త 

త్రీ) ఏందు, 

గుడు త్ర్నుడు స 
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క నాష్ (పా కాదు బేదు, నృకు.వగ్దము, యి0ిటి (ఎ -ఇల్మె (అ) 

ర కార్ నాహోళ్చా (పా.పు) అభుక్తము, ర్చి | వృమశాన్త్రను. 
పొ9శ్ర-కాలభోజనము, కో (3 నవాతీ (అ) ఓవుధిసం॥. 

7 (౧ నాహర్ (హి.ఫు) పెద్దపులి. (| [1 (స నిబాడ్నా (హి) నిర్వహించుట్క సమ 

(్రీ[లు -సొంస్ (ఉ గుజ్జముల “పెం స ద్రంచుటు, "నెర ే ర్చుట్సు షీయుట, కొన 

రోనముం సాగించుట, తుదముట్టించుట్ట ేచుసేయు 
( 

షూ నాహీడ్ (పొ, ఫు)క(క్రుడు((వాము). ట్క ఎర్బర చుట, 

కో 6 నాయీ (హి*ఫపు) మంగలీవాడు. లత(యే నబ్బాట్ (అవు) సమాధుల తవ్వు 
వాడు, ఫూడ్చిన స్థవముథట త్రవ్వి తీయు 

లీ “నాయీ (పొనీ ౧) నాళము, సోొతటము 

యా ఉట)” వాడు శవముల ది మకొను చాను. 
"రబ్టు(గొట్టము. క 

(టి వ నచ్చాశ్ (అకు) ధాతు శాస్రఖ్ష న. 
ట4ఎఎ నాయిబ్ (అ.ఫు)పితినిధి, ఎన్ను కొని | 

క ౮ చె డం, న్ డీ పర కరుడు, ెద్యు నం 
జో వ్ (4 జరీ * 

క నివాహా (హి.ఫు) నిరాంచాన్సు సమ 
-మనాబ్ (పా) పితినిధి, తరువాతివాడు" - మ ఫై ష్ ల్ని - స్టమ్ము నిగ్వర్హింపు నెర జీగ్భ; కడ లేర్చు, 
ర్త ఆనే ఈ -వజీర్ (పౌ) సవోయ | సంగతణము. 
మంతి, టం నిబాహల్ని (హీ) నిగ్వహింషాట, నమ 

క చే ( నాయిర (సా.ఫు) మంట్క జ్యాల, ద్ధం మిట్క "నెగేచ్చుట్స కొనపాగించుట్ట 
ఠ్ష్ట ము కడ 'తేయ్చట, నిర్వర్నిం చమట, నంరవఖీంచు 

నే ఏ నాయిజే (ఫా.ఫ్రు) లింగము, మూతి) ట్క, నడవుట, సాగించుట్క  సహీంముట. 

నాళమ్సు మూతిరంధిము. ఎదెట్లన నబాహరా (హి) నింస్వాంంకుడ్కు సమ 
యనం నాయక్ (హి.ఫు) నాయకుడు అధి గ్థించుగొను నాదు "నగ 'బీళ్చ నాడు. 

"కారి భరతకా్యస్త్రజ్ఞుడు. చచ నర్డ్ (ఫాపుు జిగతము, యుద్ధము, 
ఇ న్ా అజీ 

అతో 6 నాయన్ (హి..క్ర్ర్రీ) మంగలిది. పోరు. ఏన -ఆశ్ యా (సా) 

సలలీడా 6 నాయనోమ్ (హి.పు) మా డు యుగ్ధవీరుడు, మోనుమ్కుపోటరి. తత 

ప్రార * క క -గానా (పళ్ళ యుద్ధభూమి. 

యిల నభ్సాత్ర్ (అ, న్ర్రీ) ఓవధివన్తన్యు ఓవధ్ధి ర నిబ 'డ్నా (హి నిగర్వహింపబకుట, 

ఇెట్టుచేమల్పు పచ్చిక గడ్డిగాదము కూర నిర్వాహామగుట, సమగ్భింపబడుట్క కొన 
"గాయలు, సాగుట్క "నెరవేరుట, తీర్మానమగుట, 

యి నవాత్ (పాకీ) చక్కెర ళం కడ'తేరుట. || 

టలు(తినుబండ ముుకలకండ కండ దశక్షైర. | (య నిషటానా (హీ) తీ ర్మానముకేయు 

యి ౮ (6౮ నవాతాత్ (అ) ఓవధి వర్షము, ట వెల్లు పెట్టుట్క నిశ్శేషము'చే యుట. 
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జ (సం నిబొటావ్ (హి.వు) తీర్మానమ్మువెల్లు | యిల నిక్ (హి) నిశ్యమ్ము పితిదినమ్సు ఎల్ల 

"1. బడి నిశ్శేహుము, ప్పుడు, 'సదా, యిన _నయా (హ్స్ 

(స్ నిబట్నా (హి) చాకు ( సై. ఎప్పటికప్పుడు కొంత్తది. జ్య యత్ - 
ణ లి న 

1 నిబ్డా (హీ,ఫ్ర) మోడు గ్ మం నియమ్ (౮) నిత్య నియమమ్ము. నిత్య 

యం కాతంము., . 

(గ్రదేి నబ్్జ్ (ఆ, శ్రీ) నాడి. (నజ్ర్లు్రడ్నున వలీ 
(0, (నితొర్నా (హీ) వడగట్లుటు వడ 

-టేఖ్నా (ఊఉ) నాడిపరీక్షశకేయుట, చేయి ఎ ల య బోయుట, స్వచ్భముచేయుట కలకము 
జూచుట 

(| 

దీయుట కహాయము దీయుట్ట ధృతి 
(తి నిబల్' (హి) నిర్చలమ్సు బలములేని, వతు 

సయ్యాట నబువత్. (అంధ్ర) చేవదూతత్వమ్ము. | క్ (0 నతాయిజ్ (అవు) ఫలితాగ్గములు, 
చి 

చెవదూత్యము, (ఏ. న ఎవం) (విడ్డ. 

క పటే నబవీ (అ) 'జేవదూత సం! యస్ సతీ (హీ. ,క్ర్రీ) మనుమరాలు, బిడ్డ 

(0) (శ్రీ నిభానా (హి) నిగ్వహించుట్క 'సమ ముంగర. 

ర్భించుట్క కడతేర్చుటు కొనసాగించుట, | 6 (ట్ర నిథార్నా (హ్రి మాడు 6 60 

తుదముట్టించుట. | టట ని_థా (హి) వడగట్టిన, వడపోసిన, 

ష్ (శయ నిభావ్ (హి.పు) నిర్వహణమ్ము నెర నిర్మలము జేసిన, సంధానముజేసీన, ధృతిగా 

"వేర్పు, కడలేస్ప, కొనసాగింపు. తీసిన కలకముగాణీ సిన నిర్మల్వమెన్మ స్వ 

(స్ట నిఛ్నా (హి) నిర్వావామగుట్క సమ | చృమైన. 

ర్ధింపబడుట్క కొనసాగుట్క నెరవేరుట, | ౬భ్రప న థ్నా (హి.వు) మక్కుపుటము, 

టీ నిలీ (అ-పు) ేవదూత. య నర్నీ(హి. శ్రీం) చిన్నముక్షు పోగు. 
ఛి ర్త జా 

తనన నవీర (తు.పు) సొతుడ్రుమనుమడు* | ఉర సథీ (హి, త్రై) కాకితములకుగుచ్చు 
దారము, కూర్చు నూలు క్ తు కళ 

ఏ సలల నిచేడ్చా (హీ) నిరహించుట సమ 
వసే స ( ఏ . _సషున (ఊఉ) గుచ్చిఃట్రిన, కూర్చికట్టిన, 
ర్థింమట, కడ లేర్చుట, నెర వేర్చుట,తీ గా 
నముశేయుట కొనసాగింయట, యాసల నతీజ(అంపు) ఫలము సార్రాంశము, 

; ఫలితము, 
తో నిపట్ (హీ) విశేపమ్ము మిక్కిలి, య 

*. కూల బొత్తును సాంతము. యత నట్(హి) వొమ్మరివాడు,టక్కురి,టా 

కప టోటు* (ట్ర యట ఖేల్ (హృ్సిటక్ష్హ 

లమారి, పోకిరి మోసగాడు, ఆకేళశయాట (ఏ (స నిప్టాసా (హిిమేాడు ౪ (ట్య 

గ్గ 

(ఎ నప్నా(హి) కొలవబకుట్యకొలబడుటం మోసమ్ము పోకిరికనము. 



టాస్ నట్నీ (హి, స్త్రీ) దొమ్మరిది. 
క్ సట్నూా (హ్) కాదనుట, 'లేదనుట , నాకి 

రిం మటు, 

లయ నట్యా (హి) కురుచ పొటియద్దుపొట్టి 
కుకముగన రిసుద్దు, 

యి నిసార్ (అప్పు) పౌరజబ్లుట్స వెదగగొ 

ట్టు చెట్టాచదరు, 

నరూకలు, దిగదుడుపు, 

బలియగు ఓ, 

పడుట. 

ఫతే న(న్ (అవు, విశ్నేపము, పారజబ్బుటు 

వదనము, గద్యుగు. 

గ నిక్. (హీ) తన, స్వంత, (ప్రల్యేకు. 

సొంత 

త్రసృ (ప్రల్యేకము. ఆబ ఆటుమె (రు -కా 

హి సాబ్ (ఊఉ) సౌంఠ లెక్క. 

; -కా(పా) స్వంతి,నొాంగ, 
మ 

యబ్గయ్లు నజాబత్. (అ త) కుల్నత్ర "పెద్ద 

తనము, సభ్యత, 'సజ్జవత్క సునలే, 

ర్యము, గి "ప్పతినము. 

(రాం గా * బ్హాంద 

యి [యు సజాత్ (అ. త్రై నీ ముక్తా స విడుదల, 

మోకత్కున్ము వివరా దసము, శృమాపణుము, 

ఏయి (అ.పు) వడ్రంగి, వడ్ణ్గవాకు, 

వద్గపని. 

యంఎియయు నదౌొాస సఠ్ (అ. శ్రీ 

"మెల మురికి, య 
య్ య 

అపవి్ర త్ర 

అ [యు నడానే (హీ) తెలియదు, ఎవరికి 

"తెలియును బేవుని క3ెపక, 

య! నుజభా (అ,ప్రు క్రులీనులం, "పెద్దమను 

చే 126 టు 

వీదవార్నికె పొగణల్లి 

బలిహాగణమ్ము 

వినియోనమ్ము (మ (య -హనా (జు 

4 వి 

స్యా వ్పై ద్ద 'నస్టనులు, 'నభ్యులు, లు, 

టీము నప శ్ (ఆఫు) మిగస్సు అమ్మి (గ్గ న్న్న 

(ఫై) ౧శ్రము టరు సళ ముఖి టు. పట్టణము 

జ్జ క్ 

గ్రాయోానజిస్ (టల) ఆపటివైము, 69 షు్థము,మురి 
ట్రీ సరిగ 1 స్టయు్ట్యాలే 1 ౧౮వాఎ-జిల్ఐన్ 

ఈ వాత (గచగల్బ 'నుహూణాగుడ్ష మెన, 
డ్రమ్ 

క 
ఉఅవయై నస (ఆ, ఫు) ఉన్ననభూము, మిట్ట 

భుమి, అగ నగలే ముం టిని జైళ్ల పట్టణము 

కీ (ఉన్బట అనీగారి సమాస లదు). 

తు నశ (60, గ. నగు(ైము (వము; 

. ఉత! ట్ల 

_ఉల్సాసూ' (బవ 5" ఫమ*ననిత పము 

మక లీ షుగర్ వసునగ్ను| వము 

ఆయి నలాత. (ఫు). ఇర్వితిష్యుడు, 
ప ఇాసుంంం (ఏ. యే గ 

యు ఇవ ఉరూ (0) ఫో న్ర్తీహె మాత | 
7ద్జో వ్రు 

కోవే నలగ? మిగ (69స్టు) (41 'విమ్నురు, 

సిం తి, 
శని 

యు. నలల్ (అబ్బు. కులీనుడు "సెద్డరు 

నషి న న్ సజ్జన సు, నస్యుడు, నం సి య్ 

నిచ్చికుసు ((యుగ్గఫటుడు, . కారకా 

యీ దు | ఆ రీల్ , గర్ ఫన్ (ఆ 

ధరే క స్కు తల్లివ ను తం్మద్రీవం 
యం 

కను నుంటవగళముచ్రాసుు  ఇగువంకలను 

మంచికంళమువాడు. 

ల ద్ద నినాన్ (పా) దిసడు ఎవంవు, వాటు; 

హత 

0 ఫెద్దాన నిదాడ్నా (హి. పియబడుట, వడి 



టు 
ల 

12 
10) 

యుసప్కు బొట్టు గౌపడుట్క కారుట్క బక 
బడుట, 

ల్లు నిచ్ లా (హ్రీ నిశ్చలముగా, కదలక 

"మెదలక, ఊరక (క్రింది అధమము. 

(టు నువ్నా (హి) గిల్లబడుట: (తుంచ 

బడుట. 

యిట్లు నిచింత్. (హి.్యక్ర్రీ) నిశ్చింత గా. 

కోర ని చింతాయిా (హి, త్ర్రీ) 

నిశ్చింత, నిశ్చింతత. 

ఫ్లా నిచోడ్ (హీ.పు) పిండుట్క పిండి 

తీసినది, సొరము, రసము, 

ఎ ఫవ్లు నిచోడ్నా _పిండుట్కపిండితీయుట. 

0 (శో నిధావర్. (హీ.ఫ్ర) దిగదుడుపు, 

బలివారణమ్ము దిగడుడి చినరూకలు, 

ఆనా నచ్చత్తర్. (హి.పు) నక్షత్రము, 

చుక్క రిక్క 

తనో సద్భత్రీ (హి) మ౦ంచినక్ష్మత్ర 

ముసబుట్రినవాడు. 

యాత (మి నహాఫత్ (ఆ 

దుగ్చలత, న 

శ్రీ) బక్కూచనము , 

(్రో [మ నుహాస్ (అ. పు) తా్యమమ్ముగాగి, 

య సషా?) (ఆ,ఫ్ర) వధ, గొంతుకోత్క జం 

తుపధ్య బలి, ఎద! త యూమున్న 

శా ళ్ బలిదినము, జుళె “కై జియొక్క 

పదియవతిథి, 

(మము నసవూస్ (అ) ఆశుభకరమెన,దార్భా 

గస్టామెన, 

ట్రయి నహ్ల్ (అ. శ్రీ) "తేనెటీ%. 

ఉయు సహ్వూ (అ.,్ర్రీ) మాద్దము, విధమురీతి, 

పదత్హి అన్వయము, వాక్యపరిచ్చేదము, 

సలా యిజజ్యుదన్ నహూసత్ (అ. న్ర్రీ) అశుభము, 
అవలక్ష్కణము, దుళ్ళకునము. 

క ఎయు నహ్వీ (అ,ఫు) వైయాకరణి అన్వ 

యి(కమముచక్క గా తెలిసిన వాడు, అన్వ 

యకాస్ర్రపండితుడు, అన్వయ'సం॥. 

అమ్మమ నహీఫ్ (ఆ) బక్క_ని దుర్చలమైను 

అశక్తయెన, 

; నఖ (పా. క్రీ) పట్టుపోగు, సన్ననిపో 
గులేకదారముః 

(్రం (యు నఖ్ ఖాస్ (అ.ఫు) మనుష్యులను 
'లేకపసువులనుఅమ్ముఅంగ డి పకువులసంత, 

బానిసలసంత, సంత్ర, అండి, 

ట్రీ యు సిఖాలక్ (అ) స్వం రమైన, + నిర్మ 

లమైన, కపటములేని. 

చనుయి నఖ్ చీర్ (పె. శ్రీ అడవిమృ 
గమ్కు. 'వేపమృళము వేట, వేటాడంటం 

కర్పన్దాయి. -గాహా- మృగయాటవి, 
వేటపట్లుః 

టు 

రృయే- య నబ్ రా-ర (పావు 
సయ్యాబ్క పరిహాసమ్కు హొయలు, విలా 

సములు, టక్షులు. నం న లం) క్కూలు ళ్ డూ ఖ్ 

శవాజ్ (పాస సయ్యాటలమారి, 

లు ల న! 

టలు హా హష టక్కుులుు 

యయ నను) స్త్ (పొ.ప్రు మూలము, 

ముఖ్యము ఆద్కి'మొదలం, ఏ!ఏ యంయిమి 

--జాద్. (వ్య (పధమపు(త్రుడ్యు జ్యేస్టుడు, 

లయ నఖ్ల్ (అపు) ఖర్జూరపుఇెట్టు 
గ్గ 



యయా 
యో నరీ (పొ. శ్రీ ఆ) వన్నె వేసినమేక తోలు* 

యో - యళ ఛే నిశేట్ -నిశేటీ 

(హిం త్రై) నొంతు, శ్వాసనాళ ము, 

. సరీన (పా) పుభువుసం॥, వొంగ, 

| నిజార్ (పా) దుర్చలమైన, భువ్క్తు 

యమ్స, బక్కని. 

ద్ నిజాఒ (అ.,స్ర్రీ) వివాదమ్ము "భేదము, 

జడము, వావము, విదోధము, డ్ ళ్ 

దిన ఎబ్యిలప్ట్ బీ- వాగ్వివాదము. 
వం! త 

య్ (9%) నజాకగ్ (పా. క్రీ) కోమలత, 

దుర్చ 

లత, అబలత్వము అందము, ఫూంగము, 

నాగరికత, సున్నితమ్ము సూక్ముక, 

మృదుత్వమ్ము సహొంఫు, విలాసము, జయా 

రము, ముగ్ద, 

శి ల త్రి 

యమ్ | న నజెహాత్ (అత) నిస్హామష్యున, 

నిహ్క్హల్మవతే , స్వచృతి, సంతుస్టై, నం 

తోపుమ్సు వేసుక, 

యువ వంత 3) నజ్ ద్ - నజ్ దీక్ (పా) 
ద్వర్శ సమాపమున, చెంగట కలిసి, వప్ప 

యిఎ| నిజాదత్ - అప్పులు అరునులుఒళ 

రికిచ్చినవి, 

తోం చ నజ్ దీకీ (పా. శ్రీ) సామాప్యము, 
పంగటి. 

ద్ ర నజీఓ (అ,పు) మరణవేదన, (పాణో 

తృ్రంమణము, మరణదఫ, 

ల నజ్్ ల (అపు) పడి"సిము, జలుబు. 

టట్లు గ స _బంట్ (పొ, జలుబుహారిం 

చుటకుకనుప చ్హైలకు వేయుదూది పట్టీలు. 

180 నటు 

దిగుట్క బసజీయుట, అొంప్క సడి'సెము, 
కంటిరోగము, రాజు గోరిభూమి సేనాళి 

బిగరము. 

ణాలి 

యువ్రిఎ నుణ బాత్, (0%, శ్రీ) స వీసత్ర 

(గొన్భదనము, స బ్బగన ఘు సవనవలాడుట, 

నంతోవుమ్సు ఆనందము ఫూ గ్య ము, 

(మనోహారశత్వము) కటట ( -గాప్ 

(హా విహారన్రలము. 

ఏ] ఘు నిషాట (సొ (స్రీ) నమూ అము,వంశేము, 
కుల క. నీజము 

చ 10 వ అసో ) 

యు: గెగవనీయ ముం, 
నూ. న్! ణా 

(ఏళ) గయంకగనైైన, పాపి 

( ౨నుగన ముగ'ల, 

దుఃఖితయమైన, ఆను ాపడీన, త్రగ్ర్రగవడిన, 

కలన బిందిన మురిగియమున, ఏవి కాగ మెన, 
గి ల ల రం 

ప్ య ఖం 
(టే నస్ (6. త్ర) నగమ్ము నాథ రక 

నాళము, ఈంగువు 

దుక | జస) ఉం గకార నళ 
లో గను ( పొ.) యుగ్ధ టెలిప్పి ముబ్బపరిధి, 

నోటిచ్యుట్టు, గడ్జమ్మునమోని, పంగిరి, 

ర ు సస్సూ స్ ” (బి ఫు) 

“నీపై 'గాడు. 

ఏట ససొనా (హా). నాశనముబీయుట. 

(యి నసొవ్ల్ ౧? (పిాా.ళు) ఆఅకస చిన్న 

నలిగి *0డు "లల్టళళ్కలుంల పొనవుగ ము, 

(ట్లం 

"నా ౧వొా ద్దు శ 

చ టి నప్రాయిన్ని (ఆస్తీ) మంద నూగు 

త్రముటు, నంగనూరువముు మబఖయ మాగు 

తముల్సు. 'వీట్లగానుండీ సువాసనగల గా 

డలం. (ఏవ యు! 

ాటలునే నస్ (అంట్రు) వంళపగంపర్భ నంళమ్సు 

కులము. అం (] ఆణి “నాను (పొ) 

వంళనవృత్షము, టు టే _నుమూ(పా, 

పోర ము (ఖిన్నాంక ము) క 



శ్ర 
న్నే సీ 18] టు 
లాకు 

టమ =వ సజాసబ్ (అ) తల్లిదండు౨ల పవన నస్రీన్ (పా, ఫు కేమంతి, "తెల్లని 

వంశావళి, నంశపరంపర* 

యిల నిస్ బత్ (అ) 'సంబంధిమ్య్ముత గులు, 

అనుగుణ్యత , అనుకూలమ్ముపోలికు, సామ్య 

ము, వివాహసంబంధము, వివావానిశ్చయ 

ము, వివాహాసందేశమ్ము లల్నష్మతికు (తర 

స్టిత్సికంళ్సె మికి, కన్ని, అనురూపమైన, 

తగ్గిన, ఆనుసరించి; చైవజ్ఞానమ్సు చైవసం 

బంధము, త యట్యులునే _ఎబేనా (4) 

'సొామ్యముజూపుట. 

ఎపసులుతే న (అ, పు బంధువు; ముఘ్రము, 
కోశ జేసే $ -భాయిా (ఉభార్య 

సోదరుశు, చావమరది. 

అవ -త్రూో నన్తరన్-రూన్ (పా.ఫు) 
'తెల్లపన్నీరుపువ్వు, (ఒకవిధ మైన)చేమంతి, 

ఒజకవిధమెన "నేతిబట్ట, 
దా న్ 

అలనే 

(సరం నస్తలలీక్ (అవు) ఫారసీ అక్ష 
రములం, పాంక మైనవ్రాత; నాగరికుడు, 

సభ్యుడు మృదుభాషి 

బ్రో నస్జ్. (అపు) నేయుట, నేత;రచన, 

నుట 

ఆన్ 

అవీ 

నస్ఖ్ (అపు) పిత్మి ఎత్సిన్రాసినది, 
ర0డవ ప్రతి, నిపేధము కొట్టి చేయుట్ట 

వినాయింప్తు నాకరణమ్ము ఒక విధమైన 

ఆరచ్నీ వాాతకట్టు, 

గయలో. నున్ఖ (అపు) పిత్కిపతిమ్ము-ీట్సి 

మ సిన ద్ధి మాదిరి వొత, చిన్న 

స్తకమ్ము ప్పాత్తము, 
(జావధతోడు ము, పౌశాంతరము, రీతి 
*వెఖరి: పద్ధతి" 

“నం పుటమ్ము 

వ. నస్ (అపు) రాబందు గద్ద. 

అడణని ప పన్నీ రుపువ్వం, 

యా నసక్ (అ.ఫు) మౌస్తమ్సు పద్ధతి, రీత్రి 

కట్టుదిట్టము ఏర్పాటు, క0మమ్ము వాత 

పద్ధత్సి కకూర్చు. 

య్య నన్ (అ.(న్తీ) వంశము, కులము, బీజ 

మ్కు 'సంతానము, ం! బి యో చార్. 

(వా, కలీనమెన, కులపు, 

ళో బుల్ల నన్లన్ బ౭దనస్లిన్ (అ) వంశ 

పగంపర గా, వంశ పొరంపర్యము గా, 

గ్రా (యీ న(న్పిస్ నాన్ (అ.ప్ప) అడవి 

మనిషి, వానరవిజేషము, మనుహ్య వాన 

చభము, 

బ్ర! టై నిస్వాన్ (అక్ర) (క్ర్రీలు, ఆడ 
వారు ఆడంగులు, 

| టుడే ని స్యా న్ (అ.ఫు) విస్మరణమృు 

మరపు; విరుద్ధము, 

ప - టు ని స్యన్ -మనిస్యన్ (ఆ) 

విస్మృృతము, బొల్తిగామరచిన, 

గహ న నసీమ్ (అ, పు) మందమారుత్రమ్ముగంధ 
మూరుతమ్ముు మలయ మారుత్రము, 

న. డ్ సృహర్ (ఆ) ఉదయ వో 

వ్ ఉఆదయనూరుత ము. (నిచ్చెన, 

యాస నసీసీ (హిక్ర్రీ) నిచ్చెన, కొయ్య 

గ నిస్య (అంఫు) విస్కృతమ్ము మరచిన 

వస్తువు, తుచ్చమ్ము పనికి కానిదె* 

టు ని(నంహి.(అ-ఫు, మత్తు, మైమరపు ,ఒడలు 

"తెలియమిి ఉత్సాహమ్సు ఉూ(ేకము, 

సాయే 
-ఖోర్ (పొ) త్రాగుబోతు, (కయి 
-కర్నా (ఊఉ) వాడుక గాతాగుట్కమద్య 

ఉఊప్పొంగు, నువా'సన వాసన 



పానము వేయుట, పప లో తు 

(డి -మేం చూర్ సోనా (ఊఉ) తప్ప 
తాగి యొడలు మ. 

యుయు నహాత్ (అ. ) సృష్ట భూతము 

(వాణి, (పొణము. 

టీ (మ నపసాతేం (ఐ) ఉఛయలోకములు 

యము (యి నిషాన్త (పొ) అంటు, కలయిక్క 

నోధుమపాలఅంటు (వండి చేసినది గోధు 

మగంబిఅంటు , చిక_నినోభుముగంగి, 

బటు ని (న) హాత్ (పా, క్రీ) ఆనందము, 
సంతోవమమ్ము ఉత్సాహము భోగ ము, 

సుఖానుభవము, పల 

అ (మా నిహిన్ (పొ శ క్రీ) చ్చ గృయు,290కము, 

గురుతు, " ముద్రణ మ్కుపత్రకము, నిదర్శనము, 

అచ్చు, తా్హాణమ్సు ముద్చ, లతుణను, 

జాడ, ధ్వజము, మొక్కము లాంభనము, 

ఉండుచోటు, సా 

వగమ్ము "వెంద్దవుంగర ము, (వథానపుటుం% 

రమ్ము వైవిలానము, రాజాజ్ఞ లత్మ్యుమ్ము 

గురి, గురి పెట్టుట, నొస సటిన్రాత, వరుస 

సంఖ్య, సంఖ్య, అంకె గృ ణి (ఆని 

= ఆనా (మి -బక్టార్ -నిహిన్బీ (పొ 

ధ్వ 3వాహకుకు, చ్బ నుగొనిపోవు వాడు, 

ఆట ఏల టు -డేహీ (హె నిచ్చేశమ్ము 

ఆనవాలుసట్టుటు, గుంర్తించిచూపుట. 

ఆనవాల్సు జ్ఞాపకచ్వు 
౧ స్వ 

ల యి నిహిన (పా,పు) లమ్యము,గురిగుర్తు, 
గుర్కి నివాసము ఉొనిక్రిపట్టు; దిగువోటు, 

స్థావరముం! ఏఏ! ఎ([మి-అందాఖో (ఫా) 

అమోఘ బౌణుడు గురి తప్పని వాడు, 

(, (0 గ (యు -మాగర్న్నా (ఉఊ,లక్మ్యును 

నుకొట్టుట్పు గురికొట్టు.ు. 

టో యే నిహినీ (పాం) గురుతు, చిన్ష 

18! 

బి ఉమ నష్రూక్రా 

మ్సు అంకము. గ్టైపకాగ్గముు స్రాపోము, 

ఆననొలుు మాదిరి, సంతానము, వంశలాం 

శనము, కాక లిగున్తు శీడముగళ, 

మ నష స్వర్ (పొ, శ్ర) మ? ఫాంను 

“నత్గును పకోల ట్ర య 

-నిగురుతీయుట 
అ! 

టి -ట గ*'నా (శ) 

(శన్ర్రుముతో పాడిచి). 

ఫ్ న్ (ఆ.ఫు) (పనరణన్ము. పరచుట, 

ఎవెళాల్యమ్ము విడలువు, పము, (దిమ్మరి 

త్రనమ్ము "బిల్దావదర్భి వ్యాసనము, (సకట 

సము, [లుక్కు వనము స సరము 

(5 చ్చినవాగు 'ేచుట్ర), 

9 టీం నిమస్, (ఎ గ నీ) ఆఅసీనను, రహా 

రుండుట్స్ట "నన ( లీస్ గంయందుట ౧౫. మ. ను 
టో 1] వె శ ల్ యురి _టబబగఖాస్త్ 

(పొ) మందలు, సఖ్యాతిల్లు నదత్రలుం 

.] (జయము ఒగానూా (పాం) సావడి, 

ఆరం ళం శ ణాల ళ్ జ ప్ర న సందగ్భ నభా ల ముబ్బళ "౧, గహూర్నుంట యళ 

టాడచుచోటు "బ్గ గది, స్య లగి వ ష్ 

అుటిన్ నషా (6%, స్స ఏసి సట్టుట నెడుగుట, 

వ (చ (మి జ నువ (పొ 

ఉభివృగ్దిం 
గ్గే 

(ఇషు 

ళచి ఏన సారు లేచివచు ఎ 

శఫ్ర్రన గాన మ్సు 

రయ సపర్షి (వా, న్స) సగ వశేత్వమ్ము నం 

దమ్ము మగ్పు ఓఒడటువగ చుట, లాపారీి. 

గహ నవు (పొ,ఖ్య మర్చు మ్ డు (మి 

లమ. న(నిషిబ్' (పొ,స్బు) పల్లము, దిగు 

డం, వంఫు, బ్ ( ఫ్ర ఉానమి-ఒ ఫరా 

వ (పా) మెరకపల్లములుమిట్ట సజ్జ ములు, 

ఎగుడుదిగుడు ఎచ్బిచద్దులు. టక్కులు, 

మంచిఇెడుగలు కష్ట్ర సుఖములు, లాభ 

నష్హ్ర్యములు, 



వము 188 చుడ! 

ఎమ్ న(నిషీద్ (పా.పు) గాయనమ్ము 

ధ్వని, పొట్టు స్వరము,కవిత్ర, 

శేషు ని(న)షీలా( పా) మత్తుగల,మొకమునల, 
మైమరచిన్య మత్తెక్కిన, 

ప్రంభ్లమి ని(న)షేమన్ (పా,వు) విశ్రాంతి 
స్థానము, స్టైవరము, 
ఆసనమ్సు 

సానము_,4 నికిపటు, 
వ్ 9 లు 

వ్ఫీభ్రము, పకతులగూడు. 

అమీయి. విస్ఫ్ (అ)అస్ధము, సగము, ఇన్షిం 

టంలో! -ఉల్ ,నహార్ ర్ (అ)మధ్యావస్ష 

వ ఫే మారు షల్ (అ) వర్తుల 

మధ్యమునుండే_కై వొరమువరకు నుండుశేఖ, 
అవీ 

అమిదయి యదు -ఆనిస్ ఫ్ (అ్ర)చెరిసళము 

యాయీయ నన్ఫత్ (అ. శ్రీ) న్యాయము. 

పసిమి ని(న)షీన్ (పా) కూర్చుండువాడు | శాయి ననూపా (అ) శాశ్వతమైన లేక బృ 
ఉండు వాడు (సమాసములలో). 

యకేశటి నిషీనీ (పా, శ్ర) కకూర్చుండుట, 

ఉంకువాడు (సహానములలాి, 

య. స. (అ, త్ర) న. న, 

ఖు. ఆస్ట, విధ్ధి మ. 

య) (ద నిసాబ్ (అ, పు) మూలమ్కుసంచికట్టు, 

కేతిసామ్ము, ఆసి, గారవము,అదృష్ట్రము, 
వాల్ ఐజీ 

భాన్యము, ఆవాయములో ధర్మాగము తీ 

యుభౌగము (తాసుదంటడేె, కత్సివెం[వాని 

ఉన్ అ %య 
_లఎ్యి తచ్రైలీమ్ (అ) విద్యాభ్యాస క్రమము, 

శ్ న్ న్స యి నసాశ్చైాం (అపు కృ స్తవుడుం 

తభ ఏ ససాంయహ్ (అంయక్ర్రీ) అపచేశములు, 

వీడి అభ్యాస (కమము, 

నీతులు , బుష్టలు. (ఏన యము, 

గది స్స్ (అ. ఫు) నమ్ము 'పొతళుట, 

నిలువ పెట్టుట; వికోఫక ము్కు పగ, యాగం! 

ట్రా 1. ఉల్ ,ఐన్ (అ) ఆదర్శము 
తోడు, సహాయము, రాడు స్ (ఆ, పు) స 

శేయూత, జయము, "గెలుపు, 

(కో ( సం] న్ససానీ (అపు) చెస్పవుడు. 

యిం ను(న్యస్రత్. (అ అ, శ్రీ). జయము. 

థమెన (పశ్చాత్తాపము 1. 

యస్తుయి నసీజ్ (అ) భాగమ్ము భ్రాస్యామ్ము 
అదృష్టము; కర్మము, దైవము, పొరబ్దము, 

(పొష్తి (జం యుద క్తుటల్తుడు 
=-బెగ్నాాచమక్న్నాాఖుల్నా (ఉ,) భాన్యో 

దయ మగుట, అదృష్టము పండుట. 

పె ల్తాాసయ -పూోోనా (ఉ) పొల 

బడుట, దొెరకుట్ట అద్బస్ట్రవశమునలఖిం 

హమటం 

గాయి - (స్యాం! నసీ బా _నవ్సీబ (అపు) 

అదృష్టము, శాన ము, చూడు అత్తుడు 

అనుపదము. ఏ (య -వ్. (పా) 

అద్బష్ట్రవంతును ఖే శ్రే ఉసీస్టాయి _నక్స్సీ 

బూం జలా (ఉదా ర్బాగ్యు కాలు, 

న్ న! " 

య4నమ్యండు నస్సీహాత్ (అ. శ్రీ) ఉపదేశన్ను 

నీత్సి బుద్ధి, ర్ం ఓట్లు వయుచయ్నుదు - 
బేనా_కర్నా (ఉఊ) బుద్ధులు చెప్పుట్స నీతి 

చెప్పుట, ఉపచదేశించుట, ఛయిచమ్యండు 
జే క్ట లి జ కే ఎగరట్ర్ - గో, పొొజపదేష్టై, నీత్యుపబే 

శించువాడు, నీత్యు ప దేశకుడు, బుద్ధిక రపు 

వాడు. ర్ యందమ్యంయి - హోనా (ఊఉ) 

ప. నీతి తెలియుట. 

సవోాయము, యిట్లు! యింది న సహయ న “పీర్ (అ,పు) సహాయకుడు, తోడు 

ఆయాత్ - జ (ప్రదము, పడువాడు, సపహాకారిం 



అనాటి 

టయ (లు నిజాగత్ (అక్ర) క్రొత్పదనమాు, 

నవీనళ్స్ళ పణ్బదనము, చ సా, కాంతి, 

వలీ 

యులు నజ శ్ (ఫు) పక్నఠ, పండు టి, 

య ; ఫుండు-ఎము పట్టి పక్యమశు టం 

స (అవు) బీజము, శుక్షము; 

న్యా 1 చు - | డు 

తష రామ్(4%) బక్జాకపికదకు, 

లంజబెకొడుకు, 

(గ్రడునుత్ క్ (అ.స్పు)ు భాపణ శక్తి 

ము, భవ, జ్జానము. 

౮ ఎటు నుతూల్ (అపు) జ్రాపసోదం స్నా 

నము,మంధునీళ్లుతలవైధాగకట్టుట, జ్ఞాప. 

నోదకము, 

అ 18 

భె 'చాఖు 

యి (౬3 నజారత్ (ఆ.క్ర్రీ) ఈతుణమ్సు 

చు?ాచుట , కనిన ట్రయుండుట +వైవిచాగలు, 

అాలఎాది 

యు దు నజ్ జారగీ (అంశ్ర్రీ) దర్శనము, 
ఈమవుణమ్సు చూపు (దష్ట్ర, చూచువాడు, 

రృ 64 నజ్ జార (అ.ఫు) దృష్టి మాపు, 
కటాకువీతుణమువలపు చూస్తుఓగచుూూఫు, 

క్ర [క్వ ౬ -బాజీ - (కంటి మా 

వులు గడగంటిదాస్పులు, ఓనచు-ఫులు. 

యత (ము నసజాఫత్ (అక్కి) 
పరికుద్ధత, నిర్మలత. 

స్వ ధ్ 

ం (మ) నిజామ్ (అ.పు) హద్నటు ముత్యాల 
కూర్పు. మూలము వరుస, [కమము, 
కట్టుదిట్టముు పరిపొలనముు ఏర్చాటు 
పద్ధతి, రీతి నడవడ్కి శట్టమ్సు (ప్రభువు, 
రచయిత, క్రూగ్చరి కూర్తువాడు,. అధి 

ల 
కార్తి గోలకొండనచాబులగారి వికదము. 

కనిక 

యాని 4 [ద్ర _ఎ,వంనీ (69) సూర్య 

మండలము గ (ఓ 

య. 1_జల్బొముల్ (౧9) గోలకొండ 

సచెలటటి గాంది 

సరగ ని (గా సను ముం 

సస సనం ము, 
అః లే 

య రము నిగానుట్ (అక్ర). ఏం్చ్చాటు, 
తే [శకి ఆ శీ ॥ మ 

సుది థి ంజఖుంము ససగంం రసం [5 ఇ అల వళ్ళ 
] స్త టై ఏ ) (1 అత్య 

ఠూన్న తాధ్ధి కాగ ము, 

అలీ 

ఛే [ద్ర నదెంాున్ (1౨. స్త్రీ) సాళ్యుములు, 

సాటువట్సు టు మ. ళ్ యుడు). 

మై నిఖిల్ ( య) మ! క. దై 

చృష్టైదోు గ ను నః "సు కన్ను, ౩ ని షెట్టి 

యుంచసుటి, ఈన్ను (హం ము, మ. 

-జా తౌంస్నైర్యూ అస్మి ఖం 
శి దిగదుడుదయుట. 1 టి ఆనా (ఉ) 

ఇంసవద్చుటు చుట (త ్ప[ 
ఎని 

సరీఘ్యజ్ర ముం 

గ్ ళ్ లన ిజ్ పిరల్న్య 1) తంన్సు 

నచాాాండుకి సి 

ణు దులా చు ా్ట్పి న్స్ + ఖా ర్స డుం. పడు 

న! 

వాజ్. (సా ఓగదాూబలవాడు, 

రి౧చు*ం త. ముట్కు 

ఇ లీ 

ఎ 2 ట్ల 
చ "చినంత సే. తెలిసికొన + “డు. ండు 

వట్లు ాబంబ్ (పో) 'చగళోన్సన్న్య, బంది 

లోనున్న , క్ రను 5న 'సెట్టుబడి 

ళీ న యున్న, దృ నుం వబడిన్న దిన్బంధిము 

ల్ోోనున కాస్గుదల లోను న యఏ' 

శ సి 4 నూ శాం 

క ఏ డు (నా 
దిగ్బంధమ్సు బంది వో కే... వ 

కశాఫుదలు దు టు -లఎ,బద్(సొ)ద 
గ లీ 

దృష్టిదోహము. (౧ 1 ఇష్టా క నా. నం 2 

-బవానా -చు5" జ. (ఏ గక్రు ట్ట. 

చుకొనుట, చూశ్చతప్పీంచుళొనుటం _౬ 
టల” ల న్ ద్ద అధ యూ 6 -కాటూట్ ౪ (జ) టా 

టల 



యు! డో 155 య 
వనితకు. చ మచ నతన 

హారకము, దృష్టిదోహుము పోపొటుపదతి, 
లు టట థె 

దినదుడుపు, ట్ర ండు _సానీ (ఆఅ) 

పునర్విచారణ, న్ టి | యం ష్ణ 

సేగరా జేనా (ఉ) అవమానపరచుట,భంగ 

పరచుట. క (ఈ టు --గాకూ( పా) ఖాటక 

శాల, దర్శన జాల, (ప్రదర్శన స్టైనమాుః 

న రు చాహెఆమ్ (పా) సా 

(ర న! టు _గుజేర్ కా (ఊఉ) దృష్టిపరి 

హారము, దృష్టిదోవము పోవుట దిగ 

దుగచినది, ట్ర (డు -మాన్న్యాా (ఊఉ) 

కన్నుకొట్టుకు, కన్ను సన్నవేయుట్స కను 

య? నజ్మీ (అపు) కవీశ్వరుడు కవి, 

రచయిత, రబయిుంచువాడు. 

సలు. నజీర్ (అ, త్రై) సామ్యము, పూర్వ 
సామ్యము, ఊ దాహరణ ముదృష్టైంతము, 

ర ఈం 

మాదిరి, సాటిద్ది (వతి, సాటువ. 

అన్నది! , సకిథ,అ)పవిశ్రమైన నిష ద్ధము కాని, 
ర్యజనిక నాటక కాల. స 
య శాస్ర్రీయమైన, యోగ్యమైన, అర్హమైన. 

౮ (ల నిఆల్ (అంధ్ర) లా డెములు, గుజ్జ 

ముగిట్టలకు వేళయుఇను పవంక లు, నాలములు 

ఇనుపవంకలు (ఎ,వ (ఎ). 

యాల నపత్ (అ, శ్రీ) స్తోత్రము క్లాఘను 

గీటుట, ఉలి టు శ స. (ఉట) దృష్టి 

తగులుట, దృష్టిదోప.ము తగులుట. టు 

(ఏ 114 -మిలానా(ఊ) కన్ను లుకలుపుట, 

చూపుకలుపుట్వు సరిపోల్చ్బుట్క పోల్చిచూ 

పాగడుట్ట మహమ్మదుగారియొకృ_ స్తో 

క్రీము. 
కః స్వర (అవు) ధ్వానమ్ము ఆరఫు,ధ్వని, 

"కేక, బొబ్బ; జయ ధ్వానమ్యు, అల్లరి; కల్లో 

లము,( బాధే బొబ్బలు. యా) రల 

నీ ౮ ఈ 
(ఊఉ) దృష్టిక!చాళలియుండుట, దృష్టికిఆటి _జేన్ -కవ్ - కేశలువేయువాడు, 

యుండుట, చూపునకు ఆటియుండుట, 

యత్ (హో ంటి -మేంఖటక్నా (ఊఉ) 

గ్రమాదే న్నామ్(అ. శ్రీ) శవవాహనము. పాడె, 
యం. 1 డు పి బినాతున్న మ్ (ఆ) 

దృష్టైలోక ంటగించుచుండుట్క కంటుగా సప్త బుషులు చుక్కలు, 

న. (౮ నచైల్ (అ. క్రి) పొదరమలు, కొయ్య 
పం స్త కే న ను 

1 డు నజ 0ాన్ (అ. శ్ర) ఈవణము, వెష్పుల్యా పాదరకులకు గాని గుజ్తముగిట 

లకు గాని కొట్టుఇనుపవంకి, ఇనుపసంక్కు 

ఇనుపవంక; (సామంత 6-జులుఇవ్చెడు) 

కప్పము, క తృిజరయొక్క_ కొనిపాన్నుు, 

(జూదరులు జూదపుఇంటి నానికిచ్చు) టా 

డుగ, క పు యు _బందీ (పా) కప్ప 

మ్సు సామ ౦తరాజులిచ్చుపన్ను: లాడె 

ములుకొట్టుకు "లేక కట్టుట, ట్ల ల్ు - 

బహి హా (పొ కప్ప ము ట్ి న్యు - 

దర్ ఆతిమ్ (సా, తల్లడిల్లుచుండ్వు అడలు 

దృష్ట చూస్త, 

ఉందు నజ్ల్ శ్ర (అ. శ్రీ తీ వూసలు మొ! నవికూ 

ర్పుటు; కూర్చు, దండ, హారము; కట్టుది 

ట్టమ్సు (క్రమము, వరుస్క ఏర్పాటు, పరి 

ఫపాలనము, (ప్రభుత్వము; పాలనము, ఏలు 

క్క పరిపాల నాపద్ధతి; పద్యమ్ము కవనము, 
అలానే 

్రున శ -జృనస్క్ష్ (అ) పరిపొల 

సము, గట్ట్రములు, 



(సతో 1ని6 గ్రా టు 

“చున్న, క లవవపకుదున్న ఒగ్జుసవడినచే 

పవ లున్న, 

అనం నలన్రైన [పట్టు] చెస్పూలవోోదుంకొ 
య్యా-చెప్పులు. 

(లో నికు (అ. స్రీ త్ర) (ససౌపదముల్ను. బోగ 

ముబ్రం, గాళ్ళ మస్తు చేటు (ఏ.వట్తంశను). 

య ఏ 1 ఆజ-శాల్ బదల్ - మేలుమార్వు. 

య్ మపతినిధి, ఉ స్తమ్మ పతిఫలము, 

యం ని(న)ఇమత్. (ఉపి వ్ర) ఆస్క్ ( 

వ్యమ్సు సంసద ( భన్యము బహాుుమూనిమ్యు 

(ప్రసాదము, అనుగ వామ్ము. కటారృము 

విశ"ంతి సాఖ్యము, భోగ; ము,ఆనందమ్ము 
ముద్దు లాలన, తినుబండమ్సు రుచిగలపదా" 

గము, థథి న సద్ వగ పహ 
ధి రల వ యాం ఫ 1 )) 

ముద్దు బిడ్జడు, లాలనత్లో లా య లు అస 
వెరీ (| య! య్ స 

శ క్ష ణా ప్ న 

గో (ప యయా స్తాన (పా 

రాదసివనము, మ సొనము, 

'న్వసము; 

యారు 

లేనీ పయి టీ నా ముత్రగక్స్ బో) గున్సు 

కొ నని'ేలం వ లవసితలంఫు గావ చి ఏన ములు 

(ట్ త్రి షె దె “" మునవు. చింతిప భాళసమ్సు ఉవయోగ ముసవ బ్నిన 

భాగ్యము, 

గేదే సజైనా-న బైన (అవు) ఈ 
ఎ౦గిలి కూర (స్రుదిన), 

ఏంటి నఊజ్ (అ.ప్ర) కరణము గరకుఖ, 
అభయము. ౮ ( ఏ జీ-బిల్లావ్ (అ) 
ఈశ్వరు చేళరణ్య మా, వము క్ర* పొడ్తుగా 

కృ చైవముచేశగణ్య-వేడుదము. 

దాన జీ (అప్పు సంభో గబ్బు, 

శస నఈమ్ (అ పు) స స్వద్ద్తము, మేలు ఆనం 

దమ్ము మ ఆస్పి దవ్యమ్ము భోగ్య 

ము, సంపత్తు, (ప్రసాదమ్ము బహుమానము 

ముసష్టు; నూట్రస్త (సే ను అను భహాము, 

ఉహ 1 యను “న్నగున్ - (4 

స్వ్సము, య్ ర ః పట నం 

అటో [సు (0 

వావి 

రు నన్ న్ (జ అమాగ్వ మెన, (శీస్మమైన 

య్ ఉ మము నిన్ను మన, నియ యమీస చు 

యకుగల, సు. నునన 
టొటంంనా 

జా కో 

యట బజన (వర) వామిడిసడు. 
అలో 

ఆ న్గ్ 

పసొట, ను య్రన్నగ ఘు 
టం! భి 

ల్ల (అం ఖి) జ! గతము “గం నము, 

అంనొ 

యు (యా నగ మె గ్ (స నీ) యాస 

(ఏ,వ న 

ణల 

గంప నగ్మ (69) సుస్నగము,. ది'గము, 
[4 క్ష న 

గో హు “గాన య. ఖి 1 చీ ఖీ 
త న గల్లి ఇ 

క్! 1 లీ టీ గ 0 ళు 

( వరన్యున గమనము, లీని పొ వకుదం. 
ల్ో ఖ్ న. న లి 

శ ( పా “౦! ఖు. గి లంగా (నే ౦) గే 

భ్రము, "గాం యును చు ౦) "శి న మలం 

ఎంతో లి ఐజీ 

ఇ గ) స సాఖీ, (9, ఫా) ఉషా న్ | 

1 క పు జజ శ న్ | టే (. | | కి 

యు ఓఏ క ను గ్ గా గ్, ము 

ల్ న్న గుఖ్మ్రన 

అలల అంటీ 

వష నాన (691) (ప్రణా ము ను అయం, 

వదలుట, చర్యిపిందుట్కు (పశరిందుట, (ఫ్ర 

ఇట నం, వచ్చో శ గుల జరుగుట. 

అంలలి ఆలి | 

) (టు నఫ్సఫార్ -మిక్కిం లిం న్యు స సదుబా"డ్డు 

గ్రాయి నిఫాన్. (అభ్య) . ప్ర్రీలకున లుగుజా 

అానొచము, బాలింతగనము ఫ్రురిటాటు 

తనము; (గక్హ్యాసాంవమ్స, (ప్రసవమ్ము (పస 
నం. కాలసు, 



యయ నఫాసక్ (అ. క్రీ) స్వచ్ళతృనిర్మ 
లత, "శేస్థత. 

౨ (టు నఫాత్ (అప్ప) మట్లితైలము, 

గ [స నిఫాక్ (అ.ఇ్య) కపటమ్ము మోసము 

పగ, విరోధము, స్పస్ధ్థ్య అసమాధానము. 

(లీ క్ు నష్టాయిస్ (అ శ్రీ) స్వచ్భమైన 

వస్తువుల్కు పరిశుభం) వస్తువుల, ఉఊత్తమ 
పచార్థముల్కు అమూ ల్య పదార్థములు, 

(ఏం వ (్యుడు. 

యిమీ నఫ్త్ (పా.ఫు) మట్టి తైలము, 

ఏమీ నఫ్జ్. (అ.ఫు) దూరుట, వెడలుట, ప్ర 

షపొరమ్సు వ్యాపనము. 

యీ నఫ్త (ఉా,పు) నల్లపాడల తెల్ల పావు 

రము, పాడల పొనవకము, 

$ నఫ్టిహా (అ. క్రీ) సుళంధకు, మంచి 

వాసన, 

యి (దిన) నఫ్హాత్. (అ.టస్ర్రీ) సుళంధమ్ము 

సుగంధ నాయువులు (ఏ.వ భ్ 

భయీ నఫఖ్ (అ.ఫు) కడుపుబ్బరించుట, కడు 

పుబ్బరింత (వాయువుచేత), 
శ బలీ 

పే సఫర్. (అ.ప్ర) మనుష్యుల చిన్నగుంపు, 

గుజ్జపువాడు, కూట వాడు, 

బంటు, ఒక్కమనిషి, ఒక్కడు. 

పనివాడు 

య్బన్ నినఫ్రఠ్. (ఆ, క్రీ) అసవ్యా౭ి, 
అసహ్యము రోత్క వెగటు్సుు అయిస్ట్రము, 

భయము. ము! యి వో _అంగడ్ 

(పా) అసస్యూశకర ము, య [యింది 

187 గ్ర 

-ఖానా (ఉ) అసహ్యపడుట, 
జాలి 

యై నఫరీ (ఉ్య్య్రీ) కూల్కీ దినబశ్తైమ్య 
దినకూల్కి దినముపన్మి ఒకమనపి, ఒకనాటి 

పని; ఒకమనిషిపని, 

లమ నక్స్రీన్ (పా, క్రీ) శపించుట తిట్టుట, 
ధిక్కాారము న అసహ్యము, 

(ట్రాయీ నళ్టన్ల్ (అప్పు ఊపిరి పౌంఇమ్ము 

శ్వాసము, తుణమ్ముజీవమ్ముఆత్మ (పక్ష ఏతి 

'దబేవామ్ము స్వభావము, నైజము సత్తు; మూ 

లమ్సు అస్పిత్వమ్ము వస్తువు, 'సౌరమ్ము 

సారాంశము, యాదార్థ్యము, "సత్యము, 

అనూయః పగ్శ 'స్వప్రయోజనమ్ము అవాం 

"కారము, గర్వము సుఖమ్సుభోగము, "కొ 

మమ్ము ఇ౦(ద్రియలోలక్య కామాదులుు భో 

గేచ్భ, సంసారము. ఛలో | (ట్రాసీ-ఉల్ 

అమర్ (అ) వస్తుతత్వము, మూలతత్వము, 

మూలవస్తువు, 'సారాంశము,యా డార్థ్యము. 

ర్య (ఆ! (మీ -అమ్మార(ఆ) సంసార 

మోహమ్ము కామము. లజ ధాటీ 

-బహీమిా (అ) “కామోదే)కమ్యు పళ 

ధర్మము సళ యజాభ ట్రాయ్ -ప 
రస్స్..పర్ వర్ (పా) ఇంది్ర'యలోలుడు, 

యంఎఎంీ” ఆలీ రోన్ “రస్ 
-పర్వ రీ (పా) ఇంది) యలోలత్వము* 

(ట్రయ్ (మి -కుమ్ (పా) ఇంధద్రియన్మిగ 
హము వేయువాడు. ట్ (ఒడి -కుపీ. 
(పా) ఇందిియ నిన్యిపాము, (ట్రామే 
అడం _మతళ్ల జ్ (అయూాలము సౌారాం 

కము. కావలసిన విప య మొ, (టమ 

గనస్టుం[24 -ముత్ మయిన (అ) ధర్మ 
గుణము ఊదారగుణముం ఒర్ర్యీతి (ఆమే 
_ముల్ పాము (అ) అంతళాత్మ- (ట్రా 



౧న ౮ -ఎ్కనాతిక (ఆ) మానవాత్మ 

సర్వాధి కార పితినిధి, 'సర్వస్వాతంత్య 

ము గలవాడు, యో 'ఫో (గ్రయీ-ఎ)నచాతీ- 

వృషూంత ల్రాత్మ+ (ట్రాసనే లాయి _సఫీస్ 

(అ) అమూాల్యాత్మ, 'శేవలాత్మ, “లేవలుడు, 

కుస్ధార్మ స్వతంతుండ్సు ముక్తుడు మహా 

శ్ముడు, మహా పురుషుడు, చేవరవారు. 

కా టు. నప్టసానట్టుస్సీ (అ) ఎవరి 
పని వారు మే-చుకొనుట్ట స్వప్రాయో 

ను (ట్రాభే |, (యి -పవా 

నీస్ (పొ, పాంశోత్క నుణ ము, లగ 

ఉఊశ్వాసము. 

టీమీ నఫల్ (అపు) మతము విధించని సూ 
ర్యమ్ఫు "కామ్యుక గ్మము= 

వ ఉగ) నుఖ్గాక్ (అ-ఫు)సున్నితమైన మందును 

ముక్కు... గుండ చొనుపుట లేక ఎక్కిం 

మ్ట, క్సీల్చించుట- 

అం బది 

ఏ ఆమి నుష్లాజ్ (అపు) దూరుట, వెడలుట 
లీ క 

పిబారమగుటం వ్యాపించుటు చొరుట్క 

పంకటమగుట, (అ్యలిగుట. ఖ్ 

నాటే 

వు నువ్లుా (ఆఅ.ఖు) ఆఅసహ్యాత గెస్తన్టిత్సోపరు 

గుట్ట పొగుట్క సలాయనము , మోరుదలః 
య్బ్బుం 

ఇ ళ్ వ్ 

యజ టుషిి నకసానియత్ (అక్ర) స్వ 

ప్రయోజన పరత్వము, అజాంకొరము, ఇం 

దియలౌల్యము, గర్వము. 

గ్రా ట్ నువూన్ (అపు) ఆత్మలు జీవులు 

గ మ యయ -సలాస(కో) వద్ద్మ్యత్రయము 
(బీవవస్షన్సు న్పతు. వస్దము, ధాళువ్టమ్సు, 

గాసళాటిన (గ్రా కున్ సియ (అ) నుహా 

త్కులు, మహాఫ్ఫరుసుంని, గతీ 1 4 ట్రే 

_లవ్యాను (ఆ. ఫు) పళ నృతృాససడు ఆత్మలు. 

ర య! గ్రజమ -అమ్మార- వడు సనులు 

హేయించు జిత్మ, అపం24 చే (ట్రా ముత 

ఒఅవమయనం- కనికగము నగవుల ఆ నై 

దము నఫ్క్ (అపు) మట్టి తైలము తుపాకి 
ముందు 

జ్ నఫశ (అ.వు) లాభము వడ్డి, పాంిప్పి; 

ఆదాయము, ఫలమ్ము ప్రయోజనము, 

(య (శ 1 ఆ న (ఉఊ,) లాభము 

పొందుట, లు అ “రసాల (పొ 

లాభ దెౌయకము లాభకరము, (0 ఛో ద్ 

-కర్నా (ఉ) లాభముప్లూందుట్ట లాభము 

శేయుట- ఒ౪0య30ఏ దే “క్ సాన్ (అ) 
లాభ సష్ట్రములు, 

ల 

ఆ నపీ (ఆఅ) నిషేధము నినాయింఫ్కునిరా 

కగటు ము వ్యతి "55 ముం అ! ఉనా లసోీయో 

న్ ఎ మేం ఉనాల్ జీనా(శ) న్యతిళక 

పిత్యుక్త్రగమిచ్చుట, 'లేదనుట్ట, 'కాదనుట్క 
వ నాకరించుట. 

అమీ సఫ్(ఫుక (అ.ఫు) జీవసఫ్టు వ్యయము, 
న్నీ నఫీర్ (అ. శ్రీ) సౌన్నాయ్మి తుత్తూర 

భృతి; భరణమ్ము జీవనార్థ ము, మో య) 
(వాద్యము); అసవ్యాపడు వాడు దుఃఖ 

యో నిసల్ (అ.ఖ్ర) దోపిడి, కొల్ల నొట్టుట, ము, నోడు రోదన ఘు, 

దోమట, (ట్రసు నఫీస్ (అ) విలువగలృఅమూ' ల్యమైన; 
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"శేేస్థ్రమెన, సున్నితమెన, పరిళుభ9 మైన, 
8 (డు నిశాత్ (ఆ.ఫు) విందువుల్కు య్క్కలు; 

స్వచ్చమైన, నిర్మలమెన, (ఏ.న _డక్రు) 
లు గొ త 

(ము నకా (అ.ఫు) పవితంత, పరిశుభిత్క నర్మ ౮ ఏ నక్శాల్ (అపు) నటుడు, హాస్య కా 
లతే 'సద్దుణముగల్హ మంచి, రుడు బహురూఫ్రులవాడు; భటా9జు 

టాలీ (జ ని(నుకాబ్ (అ.ఫు) ముఖ్గ వశ్ర్రమ్సు ఛట్టువాడు. 

ముసుకు బ్రో (య నక్శాలన్ (అం్ర్రీ) నటి,ఆటకత్తి, 
ఎ [ నక్ కాద్ (అపు) నాజైములు పరీక్షిం హాస్యక-త్తై బట్టుది, భట్టుదిం 

మీవాడు, పరీక్షకుడుం టు హ్ 
7 జ్ ఆ (టు సక్ కాలీ (ఆ, క్రీ) హోస్యము, బట్టు 

య్ ఎ (యే నక్ కార్ చీ (అ) మార్చంగికుడు, తనమ్ము ఛభటా౨జుతనము, 

రివాయించువాడ్కు నగారాచాయంచు ాాంాం క్ 
కం! యిం (మ నకావఠ్ (ఆ.్ర్రై) పవితితృ పరి 

కదు క కశుభంత్క పావనత్క ఉ త్రమభాగము. 

శాల్య స7ాఠధావాయించు చోటు. యిలా (ధ్ర నకాహాత్ (అ, త్రై) దొర్చల్యమ్ము 

మ ఆశక్తత్క నిళ్శక్తత నిస్తాాణ- 
కం (1 నక్ కార (అ.పు) భేరి మృదంగమ్ము ర్ట 

యొంద్దుతాలుటయ్లూ కం (టు -బజా | యార్ నక్బ్ (అయ) కన్నము. గోడలో 
క _-కీ చోట్ (ఉఊ) డంకగొట్సి రాజ్లాంత | తఅివ్విబేసిన సంద్కు సారంగమ్ము కన్నపు 

స ట్య | కోల(తివ్వనది). ౮; యే! ఎజీనీ(పా) ము-గా, బనహొళంగముగా, హమ్మ కృ ల త9వ్వు ది కో న జ 

6 ట్లు -బజాలే ఫిర్నా(ఉ)పాటింయచు కన్న మువేయుట. 
తిరుగుట్ట కూటించుట. ఏను నక్ద్ (అ) దృష్టినిలివి దేన్నినైనచేాచుట, 

అణఐవిలాాతో 

కు (సృ నక్శారీ (అపు) నూర్షంగికు క్కు ఏరితీయుట, ఏర్పరింయేట, సన్ని ద్దకృసా 

"భీరీ వాయించువాడు, న్నిధ్యమ్ము ఉన్నది; నా జెములపరీశత్క నా 

ములు, కొక్కుమ్యు పిస్తుతము సద్య 

'స్కాలము; అల్లుకు మూలము, 'సంచి 

కట్టు? కేతిడబ్బు; శేస్థ్యమెన, ఖండిత్వమైన, 

ఉాణకోజజలాటో 

లి (మ సక్ కావ్ (అ) శిల్పి చత్రపటములు 

వాయుట "మెందలు-గగాగలపనులు శేయు 

వాడు, చెక్కడపుపని వాడు, రంగర్కిచిత్ర నాదీ 

కలపటములేని. బప ! ఎడు -ఆనక్ దా 
కారుడు, చిత్ర తేఖర్వి అద్దక ఫు 

పని వొడు, స 
ణముం (| (ు టు -జూన్ (పాజీవాళ్మ 

మ యే నకకాషీ (అ. శ్ర్రీ) శిల్పిపని, సా ఇత తడ -దమ్ రహ్నా (ఉబ్బి 
శిల్పమ్హు చితంలేఖనమ్ము గంగగిపన్సి అద్ద హ్మాభారిగానుండుట్ట అస్టలితుడు-గా నుం 

నట =. ( 

కమ్సు చితి కొరమ్ము పటములంవ్రాయుట, డుట- (10 ఏటి -ప్క రవాం (పా) 
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కిచ లి వాడుకనా కొమ్ము ఇెల్లుబడి నాశము. చను (అ) పశికరణమం్యత్రము, ఒకరినితనవళేము 
లీ (6 -మాల్ (ఆ) మంచిసామ్ము,కలనట వేయుసది. టమ టో -హుజబ్ఆఅ)మో 

లేనిది (్రానా గ్ ఏడవ -వజిన్స్ (అ) ధన సానయం (త్రము, ఒకరిని "వఎూపొంప జేయు 

ధాన్యములు ధనద్రవ్యాదులు, అస్తి సౌళ్తు, నది, ౮ య మడు _కర్నా (ఊ) (పటము 

కు పీ నక్దీ (అం(శ్ర్రీ) రూక్షల్సు రొక్కా లంబొ మ్మ్ ర చెక్? 4. వ్రాయుట, 

ములు, డబ్బు, నా ణిములృురూ పాయలు, లిఖంచుట, గీయుకి, నిర్మించుట. , స్యా 

_కల్ వాజర్. (అ) భిలాతమీరము, 

౧లాశేఖ, శాశ్వతము 0 మిక 
-జ,నిగార్ (హా) చిత్రలేఖనము, అలంక 

టూల్ నిక్ రన్ (అపు) వాతరోగమ్సు కాలి 
బొటనవేలు మెొందలుగా చిన్న కీళ్ల వాతపు 

నొష్తులు, 
నే గణము, బాను ట్ర్? పమీముల్యూచి త్రనులు 

కు నుక్ర (అ-ఫు) వెండ్కి రజితము రెప్య ట్టు -పళ్నా (శా) చ్యితింపబ 

మ్ఫు రజితవర్ణ్యమ్యు గుజ్జముల లెల్లవన్ని- డుట, మ వినం నిర్మింపుబడుట. 

క్రో నుక్వై (అ) థెండి (సంబంధమైన), | పష నక్పు (అంప) శిల్పము; పటము, చిశ్ర 
రణిత 'సం॥, రాష్యము, రజిత వర్షముగల మ్స రూపము, ఆకాగము ,భామ్యు అచ్చు, 

(గుజ్జుము). ముద్ర, మున్రణము ఫప్రాన్మ అద్ద క ము, 

మచ్చు, ,మౌదిర్సి వక్కుడము; గులుతు, అలన 

సగం నక్ష్మ్ (అపు) శిల్బ్పము, చిత్తరువు, 
టో స. పద్ధత్కి రీత్కి _వెఖర, సొమ్యమ్ము పోలిక, 

చిక్రము, పటము, రూపము బొమ్మ, 
ణ్ లిం నీ? ఎనవ్సిళూ (" ల 

ఆకారము, అచ్చు, మున్వ్తిఖ ము, అద్దకము, గ్రాన్లప్రో గపిపే -నలీస్ (పాచి శ్రలేఖరి, 

చెక్కుడము, జాడ్శ గురుతు, క్రాకే గుణ 
మ్సు ముంతంము, ఇవేరబడి, రూప్యకు, నా 

వాము జక గ్రాగము, ఒకచ్వి కాంర్రీం సు ర్స 

ఆ ఆ! -ఆఆబ్-బర్ అబ్(పా) | బ్రసపకనక షక్ (పా) 'దళ్ళుడరుజేనినది, 

నీళ్లే మాదివ్రాత, అస్టిరమ్సు త.ణచఛంగురము, చితించినది, కంటు 

రం తల్లో (నంబర్. దీవార్ (పొగోడ 

చిత్తరువు గోడమోద్యవాసీన బొమ్మవలె 

నున్నది శాపడినవాద్కు నిశ్చేష్టితుడు, 
(మాన్పడినవాదు. చుస్తు య్. -బంద్ ల 

తల లో టో 

(పా) చిత్రకారుడు, చిక్రలేఖరి._ఏపు | ఆ ఓని నుక్సాన్ (అ) నష్టము, నాళము, 

యయ పా -బందీ (పా చిశ్రకారము, చ్చి న్యూనత లాేపమ్యు అప క్రాగము, అంప 

“సం పాక ళు -భర్నా - నన్నవూరి వేయుట. 
(తలేఖనము- (ఎత. ట్లు షి _పా_కదమ్ స్తు సర్చా - నస్ట్రృభార్శినయుట 

(పా) అడుగులజాడ, అడుగు లం, కాలిగ 

ఆనే సక్షొషీ (ఆ.ఖ్ర) పనితనముగలది, 2 

కృ_దముగలది- 

న! 

(టో న(ను)క్స్ (అ భృలోసము, న్యూనత, 

సొడ్డు, దోపుము, నష్టము, కొరతం్థదము 

హై (ంలున్లు _బిష్తానీ - అంగ మైకల్యము, 

దము నుకత్ (అ,పు) బిందువులు చుక్కలు, 

రుతులు, యో యము _తఖయ్యుర్ బొట్లు (ఏవ | మ్షు,. 
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ేహాంతర(పొప్తి, (ల్లు తో లద -నవీన్ 
(పా) (ప్రతిలేఖరిి్లు త లీడు -నవీసీ 

(పా) (ప్రతిలేఖనము, 

లస నుక్త (ఆ,పు) బిందువ్రుచుగ్క బొట్టు: 

సాడ్డుదోపము్ల్యఖ్య్ర టీ 1! గే 

_మయొఇతిదొల్. రవీఈ (అ) ఉఊర్తరా య 
యణ "సంక్రమణము. 1! డను ఆయీ నక్షలీ(ఆ) (ప్రతిరూప మైన్కకల్పీత మైన, 

ఇతిహాసికయైన్క కథ్సికుడుు ఇతివో సికుడు, వాలి ని 

ఆకలీ "న -యెఇజ్యతిచాల్ ఖరీఫీ (అ) హ్ 

దక్షీణాయనసం[క్రమనము. యు (డు నక్ష లియాత్. (అ. (క్రీ )కథలు,చిత 

(మ నుకల్ (ఆ.ఫు) తినుబండము, పెండ్లి | ధలు వోస్యముల్పు వేళములు, ఆటలు, 
కుమరితకుబంపుసారెలు. స యీుశ లీన్ | యింసీ నికమత్-నకిమక్- (అ శ్రీ) (పతీ 
(0వ; -మళ్లీస్ = మహఫిల్ = 'సభావినో కారమ్యు ళిక్ష,పాపఫలమ్ముపగృవిరోధము. 

ది; నవ్వులమూట్స రసికుడు, చమశ్యారి. | ఏఏ నుకూద్ (అ. క్రీ) రొక్కములు 

జీ నక్ల్ (అ, క్రీ) చాలనమ,. ఎత్తుకపో | చూడు (పవ ఏమై, 
వుట, ఒకచోటినుండి ఇంకొకచోటికి గొ యే నుకూవ్ (ఆ.ఫు) పటముల్కు గూడు 

నిపోవుట, చలనమ్ముక దలిక్క (ప్రయాణమ్ము (ఏ.వ ట్). | 

యాత్ర సమయన్నూ రి సమయోచిత 
బుద్ధి, (ప్రతి; ఎత్సివాసీనద్వి చూచివ్రాసినది, 

(పతిలేఖ, చి(త్రకన కట్టుకథ, కధ ఇతి మ . 
హోసము, బహురూఫులయాట్న "వేపుమ్ము | _ ఏడి నుకూల్ (అ) (ప్రతుల, చూడు 
అనుకరణము, ఒకరుఖేసినట్లు వేయుట, (ఏవ మొ. 
త్యాగమ్ము విడుచుట ట్ లనీ శశ ఆనే నకీ(అ) స్వళృమెన్క నిర్మలమైన్క కలప 
(ఊఉ) అనుకరింయీట, ఒకరు చేసినట్టు బే టములేన్సి (శేష మెన, 

యుట్స 'వేనముజేయుట, ఆడుట్క కథవె స. న ా 
ఆతడే స పు య ెద్ల; 

ప్వృకు; చోటువిడిచిపోవుట స్తానమువద 0) అపు) నా 0 పెద్ద; 

| “వళాళికునం, భట్రాజు బటువాడు, సు 

ఇ 1 రు 

ఎత్తివాయుట-. (101 0(ఏ-ఉళల్ దల క నం 
ష్ చాటించు కాడు,పొగుడువాడ్యు వేతధా 
నకల్ (ఆ) (పతికి(పతి, ఇందవ(పతి. లో రుడు చ్వార సృ శ్రానుమళ్లు, 

దివాలీ నకూలఒ (అపు) నీళ్లలో వేసినపండ్లు 
నీళ్లలో'వేసినమందు ముదునానిననీళ్టు. 

యయిసేలఎ,మబజ్ వాబ్ (అ) మతాంతర | _ వ, [ 

(పవేశన్సూ తనమతమునువిడచి అన్యమత వనునకీర్ మ. . మం బ్యాయ్ 

మునుస్వీకరించుటు[1త్య|ష0-ఎ, మకాక లనే 3 కత్మీర్ - ల పెద్దలా; నీచు 

లుఘనులఎ, 

(అ) స్టానదలనము, (ప్రయాణము. లీక వ 

అ -ఎ మకాన్ (అ) పరస్థానము, (గ్రదసమే నకీజ్. అ) విరుద్ధర్ము విపరీతము, 

నిస్దృనుము, ఇల్టువిడుచుట, రేవాత్యాగమ్ము వ్యతిరేకము; వూర్వపతుము,(పతికూలమ్ము 



గ్య్రులో 1క4టి 

స పగ వాడు వైరుధ్యమ్ము విరోధ ము, 

ఆదే నక (అ) అశశ్వమైన, దుగ్నలమైన, 

బలముబేన్సి సేరనాని, 

యయ నక్ష్(హి, స్రీ) ముక్కు(సమాసములలో) 
అల్ల) యు వియ్ (హి నఘకు ,- బీసర్కి 

బులాకి 1 సవ య _త్రోడా(హ్రా) ము 

క్టుకోత,  ఎత్తిఫాడుస్తు తిగస్టైగము, 

నీటు "వెద్దరిక ము,ఆపహూం'కార ము,గన్వమ్ము 

అ'సమాధాన ము, 

కు ఇక్కా (హొ) నవ్వు పాచిక 
చుక (ఆఐ-ీటి), చిజ్ఞ(చిజ్జనో నెజటలో ,. 

ణీ థీ 

ఉడి [ఏ నికాఠ్ (అపు) సూ కము బం, సూ 

త్యాంశము, యుకి క్ర యంళము, సూ నూగు శయ 

యము, యుక్తిమయాట్స హ్లేసున్వువి శీపుము, 

టి [కు నికాత్ (అ) గుగృమ్ము పనికిమాలిన 
మాంసము, 

(1 నికాహ్ (అ.ఫు) వివాహమ్ము 

వ్ ర౮ (టమ్మయముసైకు -బాంఛ్నా 

_పణథ్గానొ-.ఇ ౦ 'ష(ఉ "పెంద్దిచేసిగొనుట్ట 

ఇెండ్రీ చేయించుట, పొగ్రోహిత్యముబే యు 

టి, కొజీప పటయాట (పు దను క్ర న్ు 

-బంధ్న్నా (ఊ) "పెంద్ది యగుట. (మి 

(0 (క్ర జు _చేవగాన్ ('పొ పివంతు 

వివాహము. 0 ౯ (ఏ -సానీ (అ) 
పుసేర్వివాహము: యవ - రా గమ 

-మిఠ్అ -మువక్ కక్ (అ) శాత్క్కాలిక 

ఏవాహము, పొంత నియమిత కాల మువగకు 

భార్య భర్తలుగా నుండునట్ట జీసికొనిన , 

వివాహము ( సియాలు), 

-నావ (పొ) వివావాప పణశ9ము= (_ మా 

₹ ల్ అరగ్కనె- (అ) విశాహ ముఖ్య 

కగ్మలు (శప పాదనము; అంగీ కారమును), 

ఓ 

స్స శం 
ంంి 

గతీ క్ 

(కుని 

లల యు - (0 (స -ని కొహా ని కాప్టీ- 
లి రం ఇన వ రె) స్చా పొటు రాసా ఇెంద్రాడిన 

(మైలా+ 

రయ న కాగ సొ) గ నృమ్ము పనికిమాలిన దః 

ః కం న్ జల నః ళ్ 
౮ (ఘు నికి | గే ఎ) ] వగణాటము, ఆగం 

య ము, “వదలుట స్ టు, (౧) షు న్స) వనమాల 

స్రుగుసుడు, సంతొనమ్మ రోటమ్ము వంశము, 

పర ంఘుం 

ం టి (౦ ర్ 
ఖు య నిక'న (వె, గ్ర) సంస, ఫలము, 

య పం ము చళ గ క్ ట్ 11) ఫై | ప. మ్సు మే ల వ రసా 

పొలి మీగ, 

విష్తళునమ్ము బాలిక (గాథాంచీటు, 

(రు నకాల్ (ఘు. ఛిశ్కుదందనమ్యు క్రగిన 
రు కష్టము. 

బాం, నున చు వ్య య్ షఘ్సు 

ల (స నకల" (హింఖు) వినికాగము, తీరు 

వానమ్స్కు ఆసుదం,ంంపకము, (ప్రకాగము, 

వసన, 0బీ [్ర [మ _౧-నా(హపొ) ఆడు 

గానిని న. నమ్మిట,. నగులుకొని 
తెచ్చు, 

లే నిక” (పిస) కెళనస్టత, 'దీళబహి 

సెష్కాంగమ్ము తీసిబీఫ, 

యని క్ బాస్బ్ట (ఫశ) జడలిందుట.గీయు 

ఏరి 

కపినాయిందునిం, గల్పించుట, 

రీ లీసిబీ, నముంటు, వెచఎం గొ గ్రరి 

తీబముం స 

లవ్కలు "ము! నఖ పీయుళం, “సమక తీయు 

టి చెట్లు వూలు సు॥:వి కట్టుట "లేక 

(వాయుట, ఉఊపొాంచుషు, కనును 'బేళభ 

పని జేయు, అబ్బదలచీయు [, చెల్లించు య్ 

ట్కు తీకకగానము'దేయుటు, నిర్ణయించుట, 

(రు రూం లా 'జీల్్బబూ బీ (పొ) 
యూ ఖ 4 ల వా చష్టువూలుకుట్టుటు యస ఛత్ర భావ్ 
లి వ 
వా) భరనిగయిు న (హి, ధరనిస్తయించుట నాతడు లుం 



ఉరు 

(0) యై ద "సరింద్ కే బవోా.కేష్ - 

(హి పఠ్నీపీల్లలకు "చిక్కులు వచ్చుట. 

(0 అరిది పిసాబ్-(ఉఊ) లెక్క 
లుశేయుట్టు తీయుట. _ద్లాాడం) తేషా 

టీ (ఏ-జూన్వర్ శ్రేబక్చే- (హీ) పళువు 

లుపిఖబ్లలఈనుట్ట కుక్క_లు-మె॥నవి పిల్లల 

పెట్టుట: ఈనుట.ఓల ఈ యమం] ఎవ అదా 

వత్ - (ఉ) పగతీర్చుకొనుట. 

౮ ము లికానా (హి) కలుపుతీయించుట్క 

గడ్డిగాదము తీయించుట, 

యిన్ నక్బత్. (హి. శ్రీ) దురదృష్టము, 
డౌ ఛ్యాగ్యను, శ్పీదరికము, వైచ్యమ్సు 

నీచము. 

బయ నక్త (అంఖ్యు) నూక్షూంశన్సు. విశేషాం 

వము, గరా థాస్థము, గుట్టు, స్వారస్యము, 

విశేషము, సూక్మువిపయమ్ము. అభి పా 

యవిశేషమ్ము సూత్మాగ్ధమ్ము వ్యంగ్యము, 
సుభాషితిమ్సు లోపము సాొడ్డు, న్యూనత, 

సా లాపా- అని ఆయు -బీన్--ఏం - 

గీర్ (పా, రం్రాన్వేషి, తప్పులు వెద 

కువాడు ప సనాడు, విమ 

ము (టాడ్రిము (స * సన 

= దొన్--ళస్ -సంజ్ _-పినాస్ = విశేప.జ్ఞై 

డు గసజ్ఞుడ్యు గ్లేవష్టాడు, నూరంజడు 

న్య ర్య గాహి, మేలు 
ఎయు కా 

మాటెసేరు 9 వాక్చాతుర్యుము. 

ఒర్ నుక్షీ (ఊం్ర్రీ) ఒకతినుబండము. 

యత నికట్ (హి) నికటము్ముు ద్వగ 

ర ( కర్రడుంం 

న 'సంజీ- 

(యు నక్టా (హి) మక్షిడిమనుక్కు తెగిన, 
సిస్టనూలిను ఒకవాట్య  ఒకఆటగవ్వ; 

ఒజగపమీ 

14కి (టు 

(దఫాలు నక్ చఢా-(హీ) ముక్కు(ముఖము) 

చిట్టించుకొనియుండుట, మ. చిజ్హు 

బుజ్హులాడు* త్త 

( నక్9 (ఆ): తెలివిగల, చకుశతగల్క 

“నేర్పునల్న ల 

కము సక్ష (ఆపు అనిగ్జిష్ప్రము, పష న 

ము (వ్యాకరణ ము, 

హం నకడ్ (హి.ళ్చ) "వెొంన కొస 

క్రోం ము 

గ్రాస్ నుక్స్. (అపు) వ్యాధితిమగబడుట, 

రోగముమరలవచ్చుట- 

] నక్ పీర్ (హి,పు) ముక్కున "నెత్తురు 

మూల, 

చడుట (వ్యాధి, ముకనరమ లం* 

(ఆ టాప-ఫాట్నా (ఉృముక్కున 

-నెత్తురుపడుట 

వా _|మి నికల్ చల్నా (పొ) మీరుట్క 

దాటుట, మించుట్ట్క జింకములుకొట్టు, త 

ప్పించుకొనివోవుట, 

(కు నికల్నా (హ్స్ వెడలుట్క బయలుటేరు 

టృ ెడలిపోవుపు, బయలుపడుట, తేలుట, 

కలుగుట్క (పచురగమగుట్పబయటవచ్చుట్న 

వచ్చుట, చేయబడుట్క ముగియుట, చక్క 

బడుట, అగుట నెరవేరుట, = తీరుమాన 

మగుట; రావలసి యుండుట్క . మారి 

యుండుట, జరుగుట, 'నసవరణపడుట. 

( 1కు నికలా్వానా (హి) చెడలదీయించుట్క | 

త్రీయించుట్వ (ప్రచురముశేయించుట్క బయ , 

టవీయించుట, వెడలగొట్టించుట, చేయి 

చుక) 

(ఇమ నికమ్మూ (హీ) తుద్భృమ్సు పనికిమాలిన, 

నిమ్పయోజకమెన పనిలేని ఊ్రరకయున్న 

కొలువులేని; పనిలో లేని వ్యద్ధముణానున్న. 



(మ 

వరు నికూ-కో (పా)మంచిి, మ్చేలెన, ఉపశకా 
గమైన్మ సాత్విక మైన. (6 _కాక్ 

(పొ)నశ్చార్యము. / (మ -నామ్(పా, 
మంచిెషే జయ, 1 

(మ నకుణి (పా) ముక్కుమెంన, నొశికా 

ధోగము, "బెజ్జను, రంధము* 

నం ర్ శ్ స 
(లో నికూహిమ్( సా, త్ర్రై);దూవణము, 

-వీవాట్లు "బెదరింపు, తిగస్టైరమ్ము నిరసన 
ము 

తో నికకూయిా (పాంటీ) సులు, ఊప 

కారము, మంచి, అను(గ్రహము 

తమ నల్ (హీ.ప్రు) నఖము, గోర్యు ఒకమం 

దువస్తువు; పట్టులో ఒకవిధము, 

ఏ (జయ నిఖాద్ (హి.పు) నిహదస్వరమ్ము 

"రండవస్వరము, 

ర గక నిఖార్న్నా (గ్ా) భభ్రపర చుట, 

నిర్మలమువేయుటుపడపోయుట,కడుగుట. 

య ని(న)క్వాత్ (అ-శ్రీ 
సువాసన, 

ర్క నిఖర్నా (హి) శభపరచుట, నిర్మ 
లమగుట్క స్వచ్భమగుట, వోళిబ్టుబ్క శృం 

“"గారముగానుం కుట్ట 

జు నకీగా. (హి-,క్రీ) ముక్కుమాటాడు 

వాడు, ఆటగవ్వ, జంటిచముక్క (అఆటచఛీటి 

 శకపాచికు, ఒక జూదము, క్ |! జ 

ష్ లా ఒకజూదమ్ము నవ్వలాట. క 

శీ మూర్ - టమ 

భి నక్షీక్ (ఆఫు) మృతులైనవారితో (ప్ర 
ఛ్నో త్తరములుబేసి పరీశ.చేయు బేవళ లిద్దరి 
లో (మున్క్హిరు-=నకీరు) ఒకర చక్సీరు 

లసమ నకీల్ (హి. క్రీ) (తాడుకట్టుట్నశై 

జంకైముక్కుకు వేసియంండు ఇనుపకడి 

) సుగంధము, 

మెత్తడ్న కీ 

యము లేక కొ య్య 0గరమ్సు ముక్చు 

ఊంగరము, ముగుత్రాటియుంగర ము, 

కయ ను'కీలా (హి) మొనగల్కకూ+చి గానున్న, 

అందమైన నీప్రిన, ఒయార మైన, 

ల వేసు ను శీలాపన్ (హీ.వు) నీటు | 

ఒజయారమ్ము. అందము 

యు నగ్ (హి.పు) యంగరపురాయ్యి పర్వ 

త్రమ్ము గతము, పక్కాడపుపనినల, ఒక 
స్ట ్ట య యు జీ అనీ చుడియా6- రాళ్డువె 

కన గాజాలు, 

ం (0 నిగార్ (షా) (త్రిలేఖనము, చిత్రకా 

రము, పటమ్ము -బిస్థగువు, 'వశ్రము రూ 

పము ఆకాగము అలంకారము అందగా 

డు అందెగ త్తే (ప్రీయురాల్కుశ్చంగారము, 

శిఖననము*, కళ౮ ఖే (| లి (6 

= ఆంద (ఫా) చత్రింపబడిన్య చిత్తరువు 

హు అందమైన, సుందర 

0 (పా) షా; "లం 

బస్ప్రే 00 నిగాక్ (పాం్య్ర్రీ) గాత, లేఖ 
నము, (వాయుట, ది(త్రిశీఖన ముం 

(నాళ, 

కు (6 నిగారి (పొ, శ్రీ) చి(క్రలేఖనను 

చిత్తరువు. 
లు (ల నిగారిన్ (సొ, శ్రీ) మెదాకు 

చిక్తదవుబుగల, శ ఎంగారిళమైనది, అంద 

గే (ప్రియురాలు 

హ్ ట్ నిగాలీ (హిం) చిన్న హుక్కా 

నాళ మ్ము వెదురునాళ ము, 

క) నిగాహా (పొ. శ్ర). దృష్టి, చూపు, 
ముఖ్మవెఖరి, ఆను(గహాము, రు మ్యు 

కన్ను కొలత కాపుదల,లిళ్ళ అభిళాన్న' 

బంది కట్టు, ఒ్కట్తక 0 -వాన్ (పొ 
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కాపరి, రక్షకుడు. )|!ఏ-లీథ్తక (క్ర 
యిస్!ఎ - బానీ-దార్ _చావ్న్ (పాాకా 
ఫుదల, రతుణమ్ము మూదుచుండుట్క పె 

విచారణ సంగతుణ త్య క (6 -బద్ 
(పొ) దృష్టిదోహము. (11 కటు _ 
లడానా (ఊఉ) నలపుచూపులు చూచుట, 

ఒయారముగా చూచుట కడగంటచూ 
చుట 624 9 [వ _మిలానా(ఉ) ఎదు 
రు బడిచూచుట్క ేఠిచూషుట, 

(న నగర్. (హి.జ్ర) నగరము, పట్టణము,[ు 

యు $ -నాయక్ (హీ) ఛట్రాజొలనా 
యకుడు, 

సి నిగర్ (హి) భారమైన గట్టి నిండిన. 
0 (మే నిగాన్ ( పొొచూచుచున్న , కని పెట్టి 

యున్న కాషదలచేయుచున్న = క్ 

ఏ6 -ఎ|కార్ (పా) పని చూచు 
మండు వాడు. 

యో ౧౬ ని్నగానీ (పా, శ్రీ) పెవివారణ 

ఛూచుచుండుట్క కాపుదల, రతుణమ్ము 

కని-వెట్టియుం కుట, నిర్వాహము. 

ఎయు నుగుఫ్త (పా) అనుకృమ్ము ఇఇెప్పన్సి 

వెప్పబడని,. 

(యు నిగల్నా(హిమింగుట, దిగ(మింగుట. 

ఎమీ. నిగంద్ (హి.ఫు) ఓవ.ధి భేదము, 
అర 4 వ 

కున. నిగంద (పా,ఫు) దూకుట్టు కుట్టు, 

దూరదూరము7ా"బే సినకుట్లు ;దూరపుకుట్టు. 

1 స టు నినోడా (హి.ఫు) కాళ్టులేనివాడు 
వికలాంగుడు, దార్చాగ్యుడు దిక్కుమూ 

లిన వొడ్డు, (6 1ఫ టన =నాఠతా “= 

"ంద్లీపే రంటము లేని వాడు "వనుకముందు 

"లేనివాడు, దిక్కుమాలిన వాడు. 

ల ఎ నిసాం (పా) విపీతమైన్మ తల్మక్రిందై 

సృ బోరగిలియున్న, విరుద్ధమైన రహిత 

మైన యియ్య్ణ్య డు -బఖ్ త్ (పా) 
దవ స్ట 1 యు ఎష్పళూన్యు డుదా ల్భాగ్యుడు. టల్ 

యుంచి -హిమ్మత్ - ధ్రైర్యరహితుడు, 
ఖే ర్యము చెడినవాడు. 

ఎ నిగకా(పాొ)చూడు $ [00 అనుపదము- 

టో క్ -బాసీ-చూడు టక 4 కయ 

స్ు ఆ న నన్గీన్ _ నగ్గిన (పొం) 

ముద్దుటు9గరమ్సు ఉఊం౫రములోని రాయి, 

ఉఊంగరపురాయి కుదురు వెలభలకొయి, 

రత్నము, ఉ-చిత మైన, యోగ్య మైన్త అను 

గుణ్యమైన్న ఒప్పిదమైెన్మ 'సరిపడియున్న 

అతికి: ట్రుగ క్ అద్దినాన్న వక్కానాచె 

కబడిన,దక్క్ళాచాపిన. ఘట 

-జుడ్నా (ఉత) రత్ననులుదాపుట, రాళ్టు 

కట్టుకు, రాయికట్టుబ లేక తాఫుట 

(సము -సా (పొరత్న నమువలెనున్న 
న్ స్త స ల రః 

చుక హావలెనున మ యుల్షా రో వ" గాలు 

నా భం శై 
వు (ఒ -సాజ్-గర్ (పా) రత్నము 

లం నల్ (హి.ప్రునాళ ము,నొట్టము తూము, 

గాన్న బొడ్డునాళ ము నర్రము, | కస్ట 

_చలానా (ఊఉ) దొంగనుపట్టుటకు యం 

త్రం ( | ఎఎ పానీకా- (త్రను-వేయుట (ఏ6 6 పానీ 

(ఊఉ) కొళాయి. 

ళము, కాలియెముక్క, పీక్కా్యయముక, 

సరము, 

(ఏ ఫీ నలానా (పొ కలుపుతీయింయుట, 

గడ్డిగాద ముతీ యించుట. 

శ్ జ 

హీ శే 
స్ట్లన 

సలాయీ (హి. శ్రీ) కలుపుకూలి, 

ఫు (తీయుపన్సి, 



ఉం న్యా (హి.ఫ్టు) చిన్ననాళము, చిన్న 

నొలంము 
ఉం 

ఏ! టబ నల్వానా (హి) వాడు ౪ 
శ న న =! కం శ కళా 

తో! నలా యా (పా దండు నీ 

ర (5 సల (హి) కఫ మైన, నిగ్మల్యమ్తైన, 

గ్య ముగా / న్న ధృృము'గా, బొన్వుగ్యా 

'సాంత్రము, 

1 సీ (మా, నీ 1 నాళము నొటను 
అన్ (ఫ్రా ) న 

గగ నొళమ్సు మూ (గనాభము, గాంసనా 

భ్ఘము, తుపొశ్రినాళము, 'నాదె, ప్ష్కు 

యుముకి, "కాలియెమువ, 

ర. నల్యా (హి,.ఫు) ప్టిలనొట్టు నాడు చిన్న 

నాళము చిన్న కాట్టము, 

ల నమ్ (పొంపు) తడి, పనన్కు పుళ్ళు, తడి 

మేన, పదను (తడీ)గల్బ తడిగానున్న , పని 

నుగానున్న్వ, వొమ్ముగూల్యు మంద్యు త జి 
శి ఇక కన్నీరు కంటితడి. ఈ తు తంత త్స ఏమట 

గ. _ఖుద్ద-దీద-రసీద( పో) చిపకిన, 
తడిసిచెడిన్న తడిగొన్న  చమ్మగిలిన. 

క ఏల్లు ఏ -దీద (పా) కంటతడి పెట్టికొన్న, 
కంటళడిగల లేళ నీనల్బ ఏడ్చుచున్న. 

య్ శా _నాక్ (పొ, తడిగల్భ చెమ్మ 

గల, తడీసిన్న తడిశానున్న (3 ల 

-నాక్టీ (పొ) చెమ్ముదనము, తడి, పదను. 

(ఏ న(నుంమా (పా) చూజ్చవది దర్శకమ్సు 

(సమాసములల్లోో, 
బూని 

4 గో ౪ శీ ల లి (ఠీ నమాజ్ (సా .యపొద్ధన,నమనము, 

విభేయత, వందనము ఈశ్వర(పొగ్ధన, మ 
హమ్మదీయుల ఈశ్వర పొస్థన భక్తిం 

అటో 

నేలు 10 - షె. స కా 
/ క (పా,అ. శ్ర) వన్షయా ;ఇపార్ధన్క వగ్గ 

ముగ న్న వె ర టెంట్ జ జ పసు? శయం , ఈళ్వగ( పా స్ 

ట్ సై -పథ్నాయోర్నా (శ్యాపా 

ద్రనఖే ముకం. యత్తిలుమ [05 -ఫినూఫ్ 
(పొ.అంక్ర్రీ) నందం నయంణ “5"ాలఫ) 

నమాఖాం (మడ అమ [యి-ఎ,ఖఫతినా 
ఎరా (పొ) గాతిపతండభోవునప్పటి 

నమాజు బది2 - ఆ త్య!ం -ప్కకీనర్ 
_జ(న్ (స్పా నాలంసగతయల భఖ బండ 

నలీయము సఘాపాం సి (లే ఎక్స్ 

(బ్ర, శ్రీ) (ఫె) ౧ ంనుములో 

వ్ ను ఫెన 
౧) విడిన 

నున్న స్వృడు 

1౧ ము (౧ న్ని ర! ళ్ నము 

అలీ టి 

(లీ పట్ ఫో ఒర కమ్ లా నూగ్య (గ 

య్? "4 రోసి నను ణి న న న న (గు శ్ కే (ఓ 

గుజార్.. (సా న బీ.ము వాగు, 

భన్మిడు, 
లే 

యకం (ల సమయా ౪! (౮) దుళ్వగ పాంగ్గనాప 

రుడు భల్సను, 
జటి 

౪ టు నమ్మాకీన్ (అంఫ్ర) తొలండిములు చెప్పు 

వాన్సు గాడ్తీలర'దిస్సి, వాడు నింగకుడు, 

సొండీడు, 

యో (0 ననాతా (వొ, క్షీ) ప్రదర్శనకు, 
ను *వ్రుస్కు నే *ఫప్రులు, డంబము, చ*పుదల, 

ఆడంబగ ము, 

66 నుమ మాస్ (పొ భ్వణ్యశ్న మైన, 
ప్రకట బున విశద సొన్ఫ'న్పస్టై జు ఉగ సడు 

“మన్నది “జంబి మన్న సౌ గాక నుపడు 
చుస సెద్దగానున్న, ప్ర కాళమైన, 

ట్రయి [లు నుమాయిమ (పా క్రీ) ప్రదర్శన 
ము సు-పుట, మ్-స్ట, మే-స్రదల, అక 

రము, వైఖరి ముఖము,కపటమ్ము ఇటింపు, 

కల్పితము డంబస్సుఅడం:)రము, యు (యీ 
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క -గాక్ా (పా) పిదర్శనళాల్క వస్తు | 04 నమశ్. (ఆఫు) పరపుబీర, పరువ్రునేకు, 

ప9దర్శనశాల, 

యల ల్లీ శ నుమాయిషీ (పా) డాంబికమెన, 

౮ ప్రదర్శక క మెన, చూప్రలకైన, 

క చుట్లు 60+ నుమాయింద (పావు 
ము చూపువాడు, 

0 టు నిమ్టానా (హిి తీ ర్మానముచేయు 

ట్య ఇవెల్లించుట నిశ్శేష ముశ్రేయుట్స్ట ముగిం 

చుట, చక్క పెట్టుట, 'సరిచేయుట. 

(ము నిమట్నా (హి) మగియుట్క తీరుమా 
నమగుట, విముక్షి కలుగుట, సరిపడుట, 

చక్కుపడుట.. 

) దర బన 

(శన్లాంచి నిమ్భా (హి.ఫు) మాసములు లేని 
వాడు యువకుడు, 

క ఏంట - 1చంయే - ఉం నమ్ద్ -నమ్ దౌ 

నకమ్ద( సాపు) ముతక బట్ట గొంగడిబొంత, 

బొచ్చుబొంత బొచ్చుఅడ, ఉన్ని పట్ట, 

బొచ్చునువడక నేయకయే అంటు మొ॥ వాని 

వ్దే అభనానా కనన సిన ముతక బట్ట టయ 

లా _ఎజీన్- పల్లము (క్రింది ఉన్ని పట్ట 

"లేక బొంత లేక అడ, ప్రతి దురు =వమా- 

అడ-గానున్న వెండ్రుకలుగల్క అట్టగట్టిన 

'వెం్యడ్రుక లుగల. 

సీవం౦ంగి* 

బముశిఎ నమస్తే (సంపు) నమస్కారము 

(ఆర్యసమాజమువారి వందనము), 

౧ ములు నమసార్ (సం-ఫు) నమస్థైారము 
._ (ఆర్యలవందనమ్ముు 

ఉపపహోరము (తినుబండమ్సు, 

దుష్పట్కి చాసుంది, వన్నెపరుపు రీతి 

పద్ధతి, వైఖరి నడవడిక; శదరంగఖు పల 

క శశ జాకము, 

యంది నమక్ (పా.ఫు) లవణగ్వు ఊపు, 

కూయునకూ య; అన్నము, రుచి ఒక్కన 

చస్తే బంద్. (పా) ఉప్పుపోసికట్టిన గా 

హం న 
-పాషీ క్్న ఎవడ క్నా (ఉ) ఉప్పు 

వల్లుప, చాధించుట, శపుటు ఆంద 

టీము _చపీ. (పా) అన్న ప్రోనమ్సు 

శిశువులకు మొదటిసారి అన్న ముెట్టున్యు 

సాశ్వి వివాహఫూర్వము పెండ్లి నారు 

పంపుకొను పిండివంటలు. లమ యకం 

-వఖ్నా (ఊఉ) ఉప్పుచూచుట, శాకపా 

కాదులలో ఉప్పుసరిగానున్నదిలేనిది మా 

చుట, +! అఆపమల -వారాక్ (పా) 

కృతషఘ్ను డు, విశ్వాసఘాతకుడు, “మేలు 

మరచువాడం, ట్ర వేము ఆటు -హలాల్ 

(పా) కృతజ్ఞువు, "ఛేలుమరువనివాడ్యు 

విశ్వాసవా శ్రుడు. లీ ఎ ఆం ాదొన్ 

(పా) ఉప్పుకొట్టు, ఉప్పూ పొశ్ర, 

గ్రని నమ్కీన్ (పా) ఉప్పువంటిరుచినల, 

ఉప్పు, ఊప్పని సరసమైన సారస్యము 

గల్వ హాస్యరసముగల,వో స్యాస్పద మెన, 

పరిహాసకము; తీ్యవమైను చురుకైన లావ 

జఖ్యముగల, అందమైన మనోజ్ఞమైన. 

కోసారి నమ్కీ నీ (పా) ఉస్పదనమ్యు జా 

ప్పన్య లావణ్యము; సౌందర్యము 

(౦; నమిల్ (అ) మురుక్రైన, 

సిద్ధమైన, అనుకూల మైన; పీపీలికము, చీమ. 

చులకనెన; 

వా ను[(నీమూ (అ.పు) వృద్ధి: చక్ప్దసట, 
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ఏ ఉంి నమూద్ (పొ.త్ర్య) దర్శవము, ఆగ 

పడ్కు (ప్రత్యతముగుట, 'వెలంవడుట్స (ప్రసి 

ద్లముగుట, (పకటకు కుట్టు సూచిక ,దగ్శశ 
న్ 

ము (కారము స్వరూపము గౌరవము, 

మర్యావ, (ప్రఖ్యాతి,_పస్మి; (సకటితిము 

సణ౦ళ్ల చని సఖా (సత్యకు ము, (పసీద్ధము, (ప్రఖా వైలీము. 

టఏంఎసెం టే -హో నొా(ఉా) (ప్రత్యశును 

గుట, (ప్రకాశమగుట్కజిగపడుట, కొన్సిం 

చుట. ట్ర ! వళ కర్మా (శ) (ప్రద 

ర్శించుట్క చే-చుట. (సణ్యశుము జేయుట, 

వెలిబుచ్చుట. 

ర. | ఫ్ ఖే 
యొ ఉర నమూాదారీ (పా. శ్ర) (పత్యశు 

ము, పకటన్మ (ప్రకాళము, (ప్రగ్యవమగుట, 

'వెలువడుట్మ వెంంవరింస్పు, 

గో క నమూన( పొ.ఫ్తు మాదిరి: మోస్పర, 

మాసర, (సత్తి ఉదాహరణముు జూల 

సరో నమో (పొ క్రీ )నెమ్ము, తడి చిత్తడి, 
చల్లదనము, నీత లము, 

డడ టట నిన్నా న్వే(హి*,తొంబదితొ మిది; 
క ల శ € చటే 

న లాల లు జాతు 0-8 
"ఫీర్ చం సడ్నా (హి) డ౭చ్చ్బరూడ ౫; 

ట్రవలయునను ఆశలో బిక్కుకొనుట, 

చిక్కులలోబ వంట్ట, 

ఉపే నంద్ -ననద్ (హీ, స్రీ) ఆడబిడ్డ, మగని 
తోబుటు 

హ్ యు 

1ఏమి నిందా (హి. శ్ర్రై) నింద దూపణము, 
అపకీర్హి, 

(౮ ! పటి నిందాస్ (హి, త్రీ) నిదకూరుకు, 

కుని పొట్టు నిద్రవచ్చుచుండుట.- 

యేం టట - ట్రా తని నందోసీ -యిా 

(హి,పు) ఆడబిడ్డమనగడు. 
గహ 

అకట నంగ్. (పా.ప్రుమర్యాద, అభిమానము 

గౌగవము, (ప్రఖ "విత, తఅవమాసము, శ్రల 
శ నా 

వన స్ ! వి గ కాక ంఫపులు, 4 టట యటం -ఒ, 

నామూస్ (పౌ) మానాఫిచమూనములం, 
గౌరవము. అవమానము ఆఅభణు "ర్షటిం ; ) త్రి 

టాలయకల నంగ్-గా (హి) నన్న ముబిన్నెల 

మైన, దిగంబరమ్ము, దిన మొల; సగ్హ్రుచూిస, 

మాసహానము, మూనసగపొతుడు, రా ఎపీ 

సర్ 1పా) బోడీసల, సబగుడ్ణతీ౦. ళీ! 
షే ష్ | సఖ ' 0 

(ల్ న్ నట లే ఏ 9[, 6 (ఎ / వట్లీ కాగ్గు, 

టం స? న బ్య 4 రహా 

“నమ్నకైు టీమసండు ్ట్ 10 (కాటి నంగీ 

త్రల్య్యర్ (వళ క గహాసస కతి, 
టి తి 

ఒరదిసినకటి ఫ్ర ;ఏ ళం 
ఓరదిసినకల్ని, లలి ణీ న. -థధడంగ్ 

(వీల) వీ దింబరిం 
మూ 

ల సే టే నస హాంహాం (హీ) 
చిన్న, పిన్న, (చ్చి కుజ గరోములముం 

శల 
కి 

త శ" (ప) నవమ్ము జొన్న, నవీనమ్మునూ 

తెన ము ఆభ్గనికమ్ము ఈ కాంస్సు. ఇటీవలి 

కెలఫ్సు ఒద్రాచ ర్త! -ఆబాదీ (ఏి+) 

నవని ఫ్ర? రు, సూరన్న గా శష్టనది ( తగు 

/ హా 
పట్లి "'సు॥). ఏనం! త ఆం వరాజ్ (పా) 

ఆగం సతు న గో క). "1 *ానేస్పుొను చెడు, 
అంవి ఓ 

నగంత్రన ొం "స్ట్! 65న గన ము టీని వాడూ. ఖా 

ఖేట్ _'టొట+( ఫి ల నగా "సెద్టనునిసె 

మైనపిల్ల, ప్రభవ గజస్వుల్గ నవయవ్వను 

= ్ర “చాన ఎ”) చిన 71 రాలు శ్ర ల్ల చాగ(ఎ%)చి స్మ చట్టు; 

జ్జ అప, జ త శీ ఎ ॥ “మిక, "నెరటుబపం కి శ్రా-బె యూ ప్) 

వ సా ళ్ ళా ప్ల న జ్జ వె అలో 

(సొ) నవంయావనుడ్యు నవయువకుడు. తీ 

ఆిో'ంపాబగొనీ- బవయూవనము, ఫూర్వ 
వయసు యథ్ాన్తా ధే" భంటీ(ఉ)వూర్వ సం 

దు9నిసం॥, చాల హం(ద్రునిసం॥ లమ (ఎ 

అటో అంనానల 

- నమా -ఖెస్తా-ఖీక్ (పా) యువకుడు, 
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దమ బ్ర ఖత్ (పా) నూనూగుమిసాల 

యాకో 

ఏ చే! ఎ) నవాదిర్ (ఆపు) ఆవ్రాగ్వములు, 
మహాత్మ్యములు, అ దు తములన్న 

వాడు, యువకుడు. ట్హైతిత 4 -దౌలత్ | (వవ. 
(పా) నడుమంతే )ఫుసిరివాడు- లతకు వే | 1 నికార్. (హిం్యక్తీీ నవారుపచ్తై, 
న నూతనవి ద్యార్థి. (్రష4 త నూలుప కై 

-మవమ్క్ (ల. నూత నాభ్యాసకుడు. _3 

అం - _ములాజి్[(పా) నూతనోద్యోగి; 

కా9తకొలువుకెడు నూతన సేవకుడు. 

ఖనౌ (హి తొమ్మిది, ఒకటితక్కువ పది= 

ప్ర) శో -రళతన్ (హి) నవరశ్నములు, నౌకం 
సవగత్నఖచచిత ను. త్ మ్మిదిశేస్ట స! ర నవాజ్ (ప్రభజించువాడు, ధిక్తుడు 

మెనవస్తువుల్తు మ్య త్వ -ఖండ్. (సా) (ప్రియుడు వాద్య రును వాయించు వాడ్వ్కు 
భూనోళ మ్యు నవఖండప్పథివి తొమ్మిది వాద్య గాడు సంగిత కాడు, సంగితపరుడు 

1,14ఎ నవాఠా (పాప) పడవు నౌక. 

తు" నివారీ (హీ.,క్ర్రీ)ీ. ఒకవిధమైన 

మళ్లై పువ్వు 

(04 నివాడా (హి.పు) ఒకవిధమైనపడవు 

ఖండముల్కు తొమ్మిదియంత స్తులు* (వృత్తి యందు), 
ఇ వ్ 

సట నవా (పా, శ్చ) ధ్వని, శ్చతి, జారీ రము, . 1 నవాజిష్ (ఫా. తల(పేమం ఆ 
తు పా స నాం యఘు = మ్ గాజు గ (ట్ నొం | తు రాగ క్ సంపద, సిరి నుగవాము, కటాక్షము; (పనాదమ్యు 

జీవనము, జీవనాధారమ్యు భోగమ్సు భా వాత్సల్య మ్సు ఆదరము ఒ౨ ౮ మి! ఏన్ 
-నామ (పా) అను(గపహప (త్రము 

రక లమ 1 ట్ శరమ (ఉ) ఆవగ్ష 
హించుట్య కటావక్షించుట, ఆదరించుట. 

గ్య ము స తి | ఏ0 పన్హైజ్ (పాగా 

యకుడు, పాటకుడు వాద్య కాడు. 

ట్వ ఉచ నవ్వాబ్ (అ, పు) పభువు, పాలకుడు 

మండలాధిపతి 
ట్? ఫ్ నవాజ్నా (ఊఉ, అను[గహించుట్ర, 

₹ 1 ఎ నవ్వాహ్ (ఆ.పు) పరిసరములు, చు 

ట్రాయపగాలు; (టాంతము, (ప్ర చేళము, 

దేశము. శై ( ఖచ గిర్ష్ -(పాచుట్టు 
(ప్రక్క_ల్య(ప్రచేశము, సమిపటబేశమ్యు (పాం 

తమ పరిసరములు, చుట్టు పక్క_లు, 

₹ 1 ఎ నసవాహ్ (అ.ఫు) ఫోకము, దుఃఖము 

పరిబేవనము. 

భట్ గ పోషించుట్క ఆదరించు 

టు, 

క్ర !ల నవాజే (పా, క్రి) చాత్మల్యము, 
అను(గ్రహమ్ము ఆదరణమ్వ్యు. వాయించుట 

(వాద్యమును. 

గాలు 143 నవాసా-స (పా.పు) చాహి 

యాలో నవాహీ (అనీ) చేశములు |. శ్రుడ్కు కూతురికొడుకు మనుమడు. 
(బొంత ములు చుట్టుపక్కలు, భాగము 

ఉయ్ | ఏ నవాఖొత (పౌ) రక్షితమ్మా పోసి, 
తమ్ము పరిపోషిత ము 

ఆాకో నవానీ (పౌ, శ్రీ) మనుమశ్రాలు, 
చిద్దదిడ్డ జాహి తి, 

టో గో నవాసీ (హి) ఎనుబదితొమ్మిదిం 
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లీ 4 నవాకిల్. (అశ్రు) చరిత్రల్కు కధలు, ఈ నోచ్ (హాసు గిచ్చుట్కు 1 న్్ 

సృుగాణములు (ఏవ లట: 

ల ఏ ఏవ్లాల్. (అపు) బహుమానము, కొ 

నుక (౯ాఛము, ఖహుమతి, పరిమితి, 

కొలభి; పస్టతి. 

స్ ల్ నివాల (పాొ.వు) కబళము, బుక్క, 

వాయి తు పొశిచాయి, 

స (0 ననా (హ్) తొమ్మిదవ, నవము, 

గ్ న్ స(నివానా (హీ) వంచుట్క వంగున 

ట్లు జేయుట, వంగదీయుట్యలొంగదీయుట, 

లోపరచుట్క ముడుచుట, 

ట్ల (1 నసాయిభ్ (అం) (నమాధములు, 

కష్టములు, సయటములు విపత్తులు 

అపొయముంం. 

క్ 

యఖ నౌబత్. (ఆ. శ్రీ) కాలము,సమయి 
ము వేళు అదను వంత్తుపరిమితి, 

పర్యాయము, తడవ, "వేస్వ (ప్రమాదము 

కాలపరి 

మితి మార్చు, పరిణామన్ము పరిస్థితి; స్స్తి, 

దళ అంతస్తు, మెట్టు ఫాగమ్యు. ఒకవా 

ద్యమ్యు వాద్య ము "మేళ ము భుటికౌచా 
ఖీ త శ న! ద్యశు, వాద్యవందనమ్ము నూగధ ము 

సంభుటనము, భుటిక్క టన, 

(గొప్పవారిఇంగ్లముందుకొన్ని ప రా్టయము 
లు వాయించు వొహారు ఇాద్యము,). 

గాట్ య్య ీ ఖే -ఖాన (పొచాద వ్ 
శాల య్య లయ - బనా 
బత్ (పా) (క్రమేణ, (కము (శమముగ్శా 
అంత రాంతరములుగ, (క మ(1 'మేణ. 

ఆళి నౌబతీ (పా) నవుబతు వాద్యమును 
, వాయిం చనువాడు. 

పీవో నూపర్ (హి. స్రీ) నూపురమ్మ పొద 
₹భాపసణము, 

గీటు, గ్కుీంం 

ట్టు నోచ్చా (హూ గిచ్చుట్స గ! ల రు 

క్రోరయరట్క గీయట. 

్ర [స్ట టీ 4" భై "వద్ (హా, పం డ్ర 

0 ఏ ఈనాం 
గామె భే నోవా (అంఫ్రు) ఫోీకము, దుఃఖము: 

పరిదేవనము. స్య ర్ (పొ) ద్ర 
ఖొిచుకుు నోకించు వాము, పరి బీవక్రుడు, 

చె క్ నవద్. (ఫొ) తొంబది, 

టో నర్. (అచ్చు కొంత, (ప్రకాళము 

వెలుగ. కట్ల - పద్దా ఆ -వ్కారమ్, 
దివ (పూ) "నీత కాంతి, ఫుకుడ్కు కొడ 
కు డతడు -లీతజ్కీ (ఈ 
(ఫి "ద్దుపొడుభు అరుం కము, తె క 
వారుగభ్టి, (సవ 3 (క -ఏవఐన్ (పా: 
సత్ర ంంంతి, సతుదం గొడుకు 

|) త నూర (జి ఫ్ర పె్టదుకలు రా లీపోోన 

నట్టుసేలయయుబ్లూడ్రి; సెంకుకలు రాల జేరు; 

నట 
జ. 

యతో! ్ టో నూరానీ(అ) కొంతి సం॥, (పకా 
శమినము కొంటిసంతము, ళు (గము, 

స్పష్హమ్యు, (ప్రభ? కంటు, "వలుగు (ప్ర$" 

ము, 

యో శ్ర టో నూగ్ బా పొ) చేత -నేఠపని. 
ఏ టే నవగ్డ్ (పా, క్రీ) ఆట ముడత్ర, 

మడత; సంక మణము, 

(ట్రూ ో నౌరన్ (పొ) పన్న చిన్న, కోమ 
లము, ఆభునికము, 

గలా బై నారస్న (పూ) నవాాగ్రోోవాము, 

(కొత్తగా "పెరిగినద్ది (కొత్శేగా"నొంలచినది, 

సవోద్శవము. 



ఫ్ర కో 15]. క్రో వపపపవాను .. అతాననవా తదను 
330 తీ నౌారోజ్. (పా,ఫ్ర) పారసీకుల ఎటిట నౌషూ (పా! నవము, నూతినము, నవీ 

సంవత్స రాదిపందుగు, 

యం ఎంఎం త నారోజీ|ప్యౌసంవత్సచాదిసం!. 

క్ర) వో గూరీ (హి. శ్రీ) ఒకజూతిచిలుక, 

ఆయ ఫం నౌఢ్చా (హి)వంగుట్కలాంగుట, 

లోబడుట. 

) ఎటట నౌాసాదర్ (హి.పు) నవాసా 
గర ము, 

(నిత నోవ్ (పౌ) పాయ్యి (తాగువాదు, 
(వృత్తియందు,. లూ కఎ టట బాదా 

(పా సాశరాయి(తాగువాడు, 

మచ్య పానము జేయువాడు, మద్య పౌన 

ము పొానము్యు బహుమానమ్ము కట్నము, 
నా ము, ఇ ం+ టీ వ్ పా? ఏ చతల ఇ -ఎ 

జూన్ ఫగ్తానా (ఊఉ, (త్రాగుట, పానము 

'జీయుట , (కోలుట, రే -కర్నా 

(డఊ) (తాగుట, తినుట, పహారించుట, 

(మింగుట. 

ల (ప నోషఫాం (హీ) (తాగెడ్కు పొనము 

జేయుచు, (తాగుచుం 

లో యీ నోహినోమ్. (పఫు) మైవైన 
(తాగుట్క త్రాగిందెత్రాగుడ్చు పానలోల 

త్వము, తిప్పతాగుట, “త్రై (ఈ-గుడు. 

ట్ సమ యయిన నవివ్వ్ఖాంద్ (పా. శ్రీ) 

చదువుట, వా్రయుట్స్ట ప్యత్రవ్యవహారము, 

వా" 9త్రక్రోత్రలు, 

గాయి నవిప్త స్తా లిఖికము, ఇాంిస్పినద్రి 
నా9ిత్రమాలకమ్ము పత్రము లేఖ, -ఏటి. 

క నోమ్దొరూ (పా,టా్ర) పరి 

హోరకౌవధమ్సు మద్యము, సా శాయి, 

పానీయ ము, 

క్రి 

నమ్ము (కొత్తద్వి అధునికమ్యు చిన్న పిన్న 

చిం 

అటా నావ. (పావు) "పెండ్లికొడుకు అదృష్ట 

వంతుడు, 'సంతోవ.వుతు కు 'సంతోప. 

స్వథభావముగలవాడు, ఊఉ ళ్సాహవంతుడు, 

పి టి నాపీ (పా. స్రీ) వెండ్లికూతుకు. 
లీ యా నౌపుహోాన (పా) నూతన రెజయో 

గ్యము నూతనవరయోగ్యు ను, ెండ్లికాడు 

కువంటి, (కొ _ెంబ్లికొడుకు నం॥[, నవ 

రాజసం! 

లమీలి నోషీం (పా) మనోజ్ఞము, మనోవా 

రము, (ప్రియము. 

౩ నౌాలఒ (అ.పు) జూత్మి తరగతి, కులమ్హు 

విధిమ్కు వైఖ).రీత్సి పద్ధతి. స (3 ద 
-ఎ.ఇ న్బాన్ (పొ) మానవజాతి, 

యింర్ధదంచ నౌఇయత్ (అ. క్రీ ) జాతిలక్షణము, 

జాతిగుణము, లిశిష్ట్రత్త జాతీయత, (పఠ్యే 

కత్క జాతిత్వమ్ము జాతి విధక్సు _వైలకు. 

ణ్యమ్స లిలకతుణత్క వికేవము. 

యటినోక్ (పా. శ్రీ)్రచుంచువు ,పథీ ముక్క 

కొన; అలయముు మొన మూల్య 

కోణముు సా ల్చి, య్ య్ 

-రునోక్ (పో) పరిహాసము, వేశాకోళమ్ము 

66 ఆ -ఎ.జిబాన్ (పా) కంఠపా 

శ్రముగొ, లే య్ _-క లమ? ప్యా అప్పు 

టికప్పుడు, అనాలోచిశముగ్కా చింతనలే 

5 మీ, తలవనితలపుగా. 

ర నానా (హి. శ్రీ) పడవ, నొక, నాన, 

ల్! ఖే నౌకర్. (హి.ళ్రు) సేవకుడు ఛృత్యుడు, 

ఉఊద్యోగస్థు ము. 
॥ ర్ క్ య్ నాకరీ (హి. తై కొలువు సేవ; 

ఉద్యోగము. ట్య్టద్హ ఛే -పేవ(పా) 



త ౫ 

సేవ కావృత్తి, కొలువు జేసి బ్రతుకుట. 

లేల ఎ నోకీలా (పొ) మొనసుల, కొనగల్క 
కూ-చియాకారముగల, 

కేర్ప క 
మ వార క “"పెంద్లిపిలుపు శ 

ట్రోపో నవీన్ (పా) పాయువాడు,లేఖ 
(వాత, (వృత్తి యందు). 

టో నోల్ (పా. (క్రీ) ఇంచువ్యుపతిముక్టుః | ఎ) నవీసంద(పౌ.ఫు) శేఖర, శాం 
పాడిమొ॥వానియొక్థ్హ సన్నని మెడ ,నొంతు, 

. తో నొల్. (అశ్చు) బాడుగ అద్దె (పడవ 

"బెంి॥ వానికిచ్చునది)- 

లీఫీ నవల్ (హీ) నవము, సవీనమ్సు (కొత్తది 
నూతనమ్వు చిన్న, పీ్న్న, అవ్రాగ్వము, 

నింతయైనది, అందమెన, మనో కై ము; 

"మొక్క మొలక 

(ది నాలఖా (హీ) తొమ్మిదిలమేలుగల, 

తొ మ్మిదిలమల "వెలజేయుు నవలక్కసంప + 

న్నుడు, 

లూ నామ్ (అ. క్రీ) న, స్వాపము* 

ఫో నౌమో (హిం్యక్ర్రీ) నవమితిణి 

గ టే న ్మాకోన న్యా. నాళళ్నా 

యవేస్తన నామ్మెదీ (పాంస్ర్రీని రాళ, 
మవెళాళ్యమ్ము ఆశలేమి. 

రా నోన్ (హి.ఫ్రు) లవణమ్సు స్వ, 

రసల న -లేల్ (హి) భోజుపామర్టి, 
ఆవసరమగువస్తువులు. 

“టి నానా (హి) వంగుట్క (యొద్దుట్సలాం 
గుట్ట లోపడుట, 

టోఫో కోనీ (హీ. క్రీ ఆప్పురియుట 
(నోడ-ెం!), 

టు ఖో నోనియా (హీ.ఫ్రు) లసణవర్త కుడు 
ఉఊప్పమ్మువాడు. 

యల న్వే (హి) శొంబది. 

బల్లల నవేద్. (పా-(క్తీ) కువార్త, సంతో 

నసగాడు |, వాయువాడు. 

యోప్లో నవీసీ (పా, క్రీ) వాత, లేఖనన 
జే నోయిన్ (పా,ఫు) రాకొమరుడ 

రాచకుమారుడ్తు యువరాజా (పభు; 

నొడురు, 

లన (పా కొదు, లీదు. 

ఏ నిచోన (పా,.ఫు) స్వథావమ్ము (ప్రక 
అలవాటు; గుణము, మనస్సు, సృదయను 

ఆశాగమ్ము ఆక్చతి; ఎగు, 

" ల నవోర్. (అ,ఫ్ర్ర) దినమ్సు పగలూ, ద్రివము 

రే! అపడ నిన్ఫ్రున్నహార్ (ఆ 
మధ్యాభన్న ము. (టటమీయ తడ 
ఖునుాలె_. (ఆ) నుధ్యాహ్న్న "లేములు 

ల వ్ లీ లలో దవా గౌ(త్రములు 

0" (తింబనళ్లు, "లేయు౦?ువళ్లుం 

గాఆ్వా (౮ నహార్ ముతా (ఫా) వమియుః 
నక, పరగడుపున వట్రకడుఖున. 1 లల 

ముంహూ నహార్ (హిినిరాహోరముగ, టవ 
వాసముగ్గ, 

(ఫ్ర ం నివ మో. (హీ) మే దుట, లవతీ6 

చుట్కక ని పె్టింయుందుట, జాడగనున "నుట, 

1) లీ నహః ర్యా (హీ.పు) 'నారిపుండు, 

నారు నారి 

భోజనము; వల్లీ, ఇల్లైము (ఒకవధము), 
జ్జ ౮ నిహాల్ (పా.ఫు) చిన్న చెట్టు, వొంలక, 

మొక్క 



(గే 
ల్రీ(౮ నివోల్ (హీ) ఉత్సాహావంతమ్ము 'సం 

తుస్ట్రమ్సు సుతోపుముగల, 

సున్న, 

సుఖముగా 

౧మ్హా[్ర నిహాల్చ (పా,ఫు) పరుపు దిండం, 

గద్దియ్య గవిసెన, దుప్పటి. 

? వ్ర జార నివహాలీ (పా.త్ర్రీ) చిన్న నెట్టు, 
-వెంలక, మొక); చిన్న సమపు, గద్దియ, 

చిన్న రగళత్నక ౦బళము, చి లస 

(వాక మ్రు. 

౮ ర నహాన్- (హి.ఫు) స్నానము, జీలకము, 

( (స నిహాం (పాపు) గుష్తము, నోప్యము, 
రహస్యము, (సగూఢము, (ప దృన్న్టము, 

మరుగుగానున్న ది, దాపరికముగా నున్న, 

గుష్వమైనది; గగూఢమైన,. 

త 

6 (గ్ర నవోనా. హి) స్నానముజేయుట, 
జలకమా డుటం 

టో నవోనీ (పా. శ్రీ) నోపనమ్కు గోప్య 
ము దౌపరికమ్యు గుప్తన్ను గహాధఢము, 

మర్నుగెన రవాన్యము, 

చో ం నిహోయీా (హి. శ్రీ) దాగలికన్ము 

రివాడు కాల్చిన ఇనుముపెట్టి కొశ్తుడు 

ప్రుడ, 

(స గ్ర నహాయా (హీ) స్నానముబేసిన్న కడి 
గిన, స్నాతమ్ము ధూతము. 

యు లీ నిహాయశ్. (హి త్రీ ఆంతము 

చివర తుద కడ కొన్క మిత్కి మేర, 

నురాజ్టద; ఆధిక్యమ్ము! ఎక్కువుమిక్కి_లి, 

వాల అధికము, ఎక్కుువగ్యా పరమావధి, 

తుట్టతుద, కట్టకడ,. 

ట్ర నషా (అకు) దోపిడి కొల్ల, 

గొట్టు ఎం 

కొల 
వలి 

1ర్లి అకాల 
య నిహత్తా (హి వట్టిచేతులతో నున్న 

అనేన టు త్త 

ని రాయుధుడైవఆయుధములులేని సన్న్నా 

వా రహితము, 

గ్రే నహ్హ్ (అ ఫు) చాట, మాగ్గము, పద్ధతి; 

త్రోవ రీతి. వెఖరిః 

-చ్త్ న! యర ని టై (హి, ఫు) నిశ్చయము 

రే నవా? (సాం శ్ర) నది, ఏటు్కుు వాగు 

చిన్న ఏజు* క్ 

౮ గోలీ నిహర్నా (హా వంగుక్కు (మొస్టుట, 

తగ్గుట్క ఒప్పుకొనుట, (వాలుట్స లాంగు 

ట, న్వమమగుట్క నమితబుగుటం. 
ల (! 

యందున నువాజేత్. (పా. త్క్రై). చాడివెడా 
లంట, (ప్రయాణము, పయనము, బయిలు 

దేరట, 'వెడలుట్ట ఎగబడుట, 
అవని 

నహుఫ్త (పొ) గుష్తము (ప్రళ్ళష్ట 

హాస్యము, గరా[ము 

శ్ చూ నహంగ్- (పా.పుయమొసలి, 

సౌరచేపష్వ లేఖిని. 

అమనన నిహంగ్. (హి) నన్నమ్ము భిత్తల, 
దిగంబర ము నిర్విచార్యమెన, నిశ్చింతగల,; 

ఏకుచింతలేని* 

జ్ నవాన్నీ (హి. శ్రీ) సోరునల్లుం 

లి గిసోరా (హి.ళ్చ) అను(4హమాు, 

దయృ కటాతుమ్యు _పాగ్ధన -బేడికోలం, 

అగుగుకొనుట, యాదన, బుజగరించుట్న 

న(క్రమ్యు 

వం సహాూూవ్నా (హి వంగుట్న (వెం 

ద్దుట న. కిందికి (వాలుట, 

బన సక్ న ప్రి స్టన్ కరాడదనుకు, 

నద్దియ్క 

రసో నహీబ్ల్ (పావు) జయ మృుబుగులు, 



జ 

య 
ఫీత్రి దిగులు, దుఃఖము, విచారము చింత; 

త్వర, సంభ్రమమ్ము “బేగసము, 

సే నపొయర్ (హి_్ర్రీ) భార్యపుట్టింటి 

వారు, పెంద్దికూతురి తల్లి గారింటివారు, 

"పెంద్లీకూ తురివారు. 

కీ (హి) శేదు, "కాదు కూడదు. 

ల -తో (హీ శేనిచో్తో లేనియె 

డల, కానిచో, కొానియడల పతూంతర 

ము7గ్గా ేకపోయినచో్లో లేకపోయినయె 

డల, 

త. నె (పొ. శ్ర) (కోవ్కి వెదురుగొట్టము, 

"రెట్టునాళ ము పీేము, నాళమ్సుకొ శాయి, 

నొట్టమ్యు "రెట్ట వేణువు బొంగు నాగ 

స్వరమ్సువొల్లనగ్రోవి. ) | ఏ తనవాజ్- 

నాగస్వరముపొడు వాడు) పిల్లన గ్లోవివా 

యించువాడు. 

(య నయా (హి) నూతనము,నవీనము, (కొలు 

ఆధునికమ్ము అభ్గినవము డక 04 ల్ 

నయ్ సర్ సే (హి) నూతనముగ్శా మరల 

మొదలిడీ, నూత నొరంభము గౌ, 

టు నయా (హీ. త్రీ పడవ నావి 

కుడు, పడవవాడ్కు ఏఅుచాటింఘువా కు; 

వమంగల్సి నాపకుడు, 

) నావ, 

యిల్లు (శై నియాబత్ (అస్త్ర ప్రాతినిధ్యము, 
(పతినిధిగానుండుట, పరార్ధవాదము,పరా 

స్థవాదిగానుండుట. 

) నియాశా (హి.పు) బంగారు లీక 

చెండితీయగా మిగిలినమష్షు, వేరు, (ప్రత్యే 

కిము, విశిస్య్యమ్యు అష్టాగ్వయమైన, అసాధా 

రణమ్ము నవలమ్ము వింభయొన. 

ధు (శ్వ నియారియా (పి.ఫు) బంగారుయొ 

"వి నే మష్ష కాని వెండియొక్కగాని మస్షునుండి 

 . 
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ఆయాలోపహాములను దీయువాడు,జిలనడు 

గువాడు. 

సె ల నియాజ్ (పా. త్రీ) విజ్ఞాపనము, 

విస్టప్పి, పాగ్ధన; యాభస్త _దార్షివ్యము్ము 

“శ్చేదత్రికము; _వెవేద్యమ్సు. నివేదనము, 

(మొక్కు, (మొక్కుబడి, యస్య ల 

-_తీనడ్ (పా) వినయశ్రిలుడు, విసయస్వ 

భావముగల్క నమయస్వభొవముగల. ఫో 

ల్ స్ లం (ము -హాసిల్ క రస్నా (ఊా) దర్శ 

న జీ సికొ నుట. థం ) న్ు =మం౦ంద్ 

(పొ విగాయుడు, “మా వకుడు,  విజాప సే 

కుడు, పిసగు డుళ్చృగ్టడుదీనుడ్క రి క్తుడం. 
్లి షా గి ఆలో 

లన్ ఫాలీ (పా నిశీయుడు, 
వఐనముడ్సు వినయలీలును లగాంగియుండు 

ఇవాడు, నానా (6ఈ వ సుం యీాసథా? (ఊఉ) 
“స్పై వై వేద్యము చెట్టును; (యొుక్కు_ చెట్టందుట 

బోనాలుసి మ. తీ 

క) (హో నికూజీ (వా విశయుమ్ము భక్తు 
డు ప్రిగయును మగుడు, 

౧ (సా నిణూమ్ (పా,ళ్చ) కత్సిచెంు[!వానిఒజజ, 

క్ర ఖుతయొటు 

చి దిసకట్టినకట్టు, నాగటిపిడి, 

ఫరిగిన కాలం “మొెం[వాని కట్టు; 

డాక్టో నియాయు (పొ.పు) నొ న్రైాయుము, ల 

ప్త ఠరగ్గ్తముం 

లీ నిణగూయిపు (పొ, క్రీ త్ర) ఆశీర్వా 

దము, థీనన్వ దీవించుట్న ళ్లాసున, 

వసస నీబూ (హి.వు) నిమ్మకొయ, 

పండు, 

అ బసలో నిబేదన్, (హి.పు) నివేదనమ్మ 

ని వేదించుట, విగ్రాపనము; వినంతి, ప్రాద్ధనః 

లీ లీ నయే ఫంజ్ (పొ.ఫు) అ దేయిండ్ల 

కంక శేరు వ వయసుగల గుజ్ణము,అయి 

నిమ్ము 



తే 

ఈతి 

బేండ్లలోపలిగుజ్జము, లేత గుజ్జముం 

య్య నియత్ (అ. శ్రీ) నీతి ఊద్దేశము 
అభి పాయము, నిశ్చితమ్వు హృదయము, | (౪ 

తలంపు; మనస్సు కోరిక్క ఈప్పితము; 

అభీష్టము. 

ట్రస్టు = యల్వ నీక్-నీతీ (ఆ, క్రీ) వర్తన 
ము నడవడిక, సభ్యత మ ర్యాదం 

 నీచ్ (హీ) నీచము,తుచృము, అల్పము, 
 స్తుం! భ్ = ఈంచ్ (హి) ఊచ్చనీచ 

ముల్కు ఈఊచ్చావదముల్కు, ఎచ్చుతగస్టలు; 

మంచిఇెడ్డలు, కష్ట సుఖములు, 

(ట్లో నీచా (హిి[క్రింద్కు అడుగ్యు వ౦ పు 

వాలు, దిగుడు = (ద్య - 
ఊంఛా (హీ) ఒడ్డుమిట్టలు; ఎత్తునంతలు, 

ఒడుదుడుక్క విసమమ్ము ఎత్తువంకతలుగా 

నున్న, మిజ్జుపల్లములుగల, సమముగ్గాలేని, 

తగ్దుమొబ్టులు లోపాలోపములు, మంచి 

చెడ్డలు బా నో గులు, వెశుక్షముందులు, 

సాధక చాధకములు, గ్ (ఆం (వో ఖో 

దిఖా-సా (హి) అవమానపరచుట్స తలవం 

పులు జేయుట. ఫో (వ్ సుర్. (హి) 

మంద్రస్వరమ్సు తగ్దుస్వరము, 

ఎనో నైద (హింపు) గుడ్డుడీనాళమ్ము హు 
క్యానాళము* 

యాస నీచే (హి) (క్రింద్క అడుగున, య్ 

జ! _ఊపర్ (హీ) (క్రిందుమోదు; తల 

(క్రిందు, (కిందల్క తాజుమాజు, ఒళచాని 

నొకటి 

సో చైయర్ (అ.ప్ర) సూర్యుడు చంద్రుడు, 

దవ! సో -ఆజేమ్ (అృనూరు ్యుడు 

(లీ ఫి వేయరైన్ (అ) నూర్య చంద్రులు, 

య్య మైరిత్ (పా) వైళృతిదిక్కు; నిరతి 
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మూల్గ దక్ష్నీణమునకును పశ్చిమ మునకును 

మధ్య నుండుమూల, 

సో నీరస్ (హి) నీరసమ్ము రసహీనము 

రుచిహీనము, నిస్పారము. 

య నెరంగ్ (పా,ఫు) భథలము మోస 

ము; టకు ఇంద్రజాలము, మం(త్రము, 

తం(త్రమ్యు నవలము, అవూర్వము నూతన 

ము (కొ త్త వి జె న్ వింత కార్యము 

యాద యో మైరంగీ (పా. శ్రీ) భలమ్ము మోస 
ము టక్కుుటమార ము ఇం(ద్రజాలముః 

వలో “నేభూ (పొా,ఇు) బలము, వక్రం 

యా నీజ్ (పా) మరియున్కు కూడ, సవా; 
అశ, ఇ౦టేకాకం 

కంలో నేజి (పా.పు) బల్లెమ్కు ఈక్కై బాణ 
ము శ₹ెల్ల్కు ెల్లుకలపు పుడక. స క్ర 

ఆస్రూజ్ల్. (పా) ఈ పెకాడ్సు బబ్లెపుబంటు, 

ఈ పెపోటరి, 

| లీ నైసొం (పా.ఫు) వెళశాఖమాసకా 

లము,;వసంత కాలము, ట్రటలో ౪ ఆ 
నీసాం (పా) తొలికారుముబ్బులు వసం 

తకాలపు వ స్రములేకమబ్బులు, తొలకరి 

వానలు, 

యయ నేస్స్ (పాప) నాస్తి లేమి, 
నాళము, శూన్యము, తపు ల్ ప యుల 

ర్ట -ఒ నాబూద్ కర్నా (ఉా నిర్మూ 

లము జేయుట ధ్వంసము జేయుట, సర్వ 

నాళ ముజేయుట. 

5 (యుత నైసాన్ (పొ.పు) చెజుకుతోట్వ 

"రెల్లువాక్క పేపకంచ వెజుకో "రెల్టు లేక 

"బెత్తము పెరుగుచోటు, 

ఆటనే కీ(పాత్రీ) అభావము, నాశము, 

ధ్వంసము నిర్మూలము 



(౮ గై 

చీ చ - ్ జిన్ స్ట 

వముత్లు గాయము యి (సో సెన్ (సా) 

కొండేలమార్శి జీగడ ములు పెట్టు” డు 

పాన "సేప్పర్ (పొ.ఫు) ళన్త్రము( ఎవెద్యునిది), 

ోపటు హై “నెప.కర్ (పొ. త్రై) చెలుకు ఇష 

చండమ్ము ఇెలుకుగడ. 

న్ు సఫా (పొం శ్రీ) నొాణాసందు,వ్యాడ 

మునకు నా డా తొడుగు ట్నక్షైన మ్ టు 

నాళము, 

టక్కల నేక్ (పా) మంచ్చిభుగకగమునుంగళ 

కగమ్సు శుభము, పుఖ్యపంతము. యి 

వా (| -అఖ్ రజా (పా) హ్, 

అద్బష్ట్రవంతుడు. ట్ టి! యు ణం 

"జీన్ (పా) "మేలుగోరు వాడు, సదుద్దేకయి 

స టయ మే. = (పొ) 

స్రుణ్యాశ్ముడు, సత్కార్యములు 'జేయం 

వాడు సజ్జనుడు. యము య-బఖ్ త్ 

(పాం) అదృష్టవంశుడు, సత్స్వభావముగల 
జోల) చా ల! న్ ళ్ 

వాడు సజ్టనుడ్డు, .. 1 ఏమి యు -ఖాహా 

( పా)చులుగోరువాడు కృతజ్ఞు కు, విశ్వాస 

పొగుడు. మ్య య్య -అవొద్ (పౌ, 
ఆడితప్పని వాడు మాటవిలుకడ గలవాడు; 

సత్యవంతుడు. | |న్తు శ యాసర్ జూమ్ 
(ఫా! ళం. సదంతము. క్వ] 

ఎ[(| -నివోద్ (పొ) సత్ స్వభావము 

గలవాడు, య్తైల్లు య్య -నియత్ (పాం 

సదుద్చేశము గలవాడు, 

య నేకీ (సా. శ్రీ) మేలు ఉపకారము, 
మ౦చ్ళి సాధుక్వము, పుణ్యము, యో 

న. -ఒ,బవీ (పా) మంచిచెకులు 

సీుకీరుంలు.. వాసో 

౫ లవాడుః 

ఘు, గ్గ ఫ్ధ్వ్ సుఖము, 

సేర్6 లై 
నేక (పొ) శాట్సు. కుట్టుట్టు కట | ఒక్మణి నేగ్ (హి.ఊ) కట్న ములు కానుకలు; 

బహుమానములు్కుు బహుమతులు్యు పండుగ 

పబ్బముల కట్ట ములు "కానుకలు (బంధువు 

లకును పని బాటలబ౫"88ని యిష్పుసవి నిం 

యా సి “నగి భోగీ. పని చాటల 

వారు, "పెట్టుబడులనారు,. బహుమతులు 
అడుగుకొను వార్కుయా భకుల్తు నాడుకగా 

కట్న ము(ఈనాము)ల కుగుకొను వామ, 

64 నీల్(హి.ఫు) నీలి, నీలి ళుందు,నీ లివన్ష ము, 

క ఆకీఈ (్ లతో _కామాక్ వి 

డూ (శ) నీలితొట్టి ఎడిపోవుట, 'దౌాగ్భా 

గ్యముపట్టున్కు ప పని క పంత ఇార్త 

వినుట. ఎరయింసాం(ఉా)నీలవర్షముగల, 

నీ ఏవ నెల. కలేర్య!ఆ -కా టీకా (ఉట 

అసవాదమ్ము నింద అప కీర. క్ర (ధ్ర లనే 

-_గావ్ (ఫ్రా గవయము, (6 సనా 

మన్ (హి) నీలము(గగ్న ము, 

లో నీల్ (ఫు) “నెబెనది(ఇది మనరు. బేళ 

మున గలదు). 

లా మె “స్నాఖ్ (9, “ఫ్ర సరిగ పాణ ము, 'సంవొ 

దించుట, 'సంపొదడనము. 

సే (పొ) నీలనర్ష ముగల, నీలి 'న్నిగల. కీట 

(టంట థి ఛా (త) మెల శుక్తము, 

టు ను కే పీలా పోనా (4) 

చెలవెలసొరు! వృ ముఖమువెలిలబోనవుట. 

తర లేట్లు లేను 
చకక నోట్టుట, సుక గాకొట్టుట 

-సీలా కంచ్చా(నా పొవ 

క నీలామ్ (బు,వు) ఏళామ్ము ఏలాము 

పొట్ట వెలపొట (వెలను బ్విగగా పొడి 

అము్ముటు, 

నం మేం నీలాయిీా (హి. శ్ర్రీ)నీలివన్నె; నీల 

వర్షము, నీఫిచభన ఘు వెళు 



167 (చీ 
అయ నీలక్ (పూ) నీలవన్నె గల; నీలము గహ్హాంగ్లా నీమ్చు! పావు) చిన్నగ త్తి సురుక త్తి 

యం 

(రత్నము. 

గత్రపసస్యం నీల్కంక్ (హీ.ఫు)ఇెమిల్సి శివుడు, 
పాలపిట్ట. 

లా నీలమ్ (హీ. పు) నీలము (రత్నము). 

పసీరేసో నీలంబర్ (హీ,పు)నీలాంబరము, నీల 

వస్త్రుము. 

పయో నీలాఫర్ (పా.పు),కమలమ్ముతామర, 
అల్లి తామర 

వాసో నీలీ (పాంత్రీ” నీలిమ _నెల్యమ్మ, 
నీలవర్తము. 

శస నీమ్ (పా) సగమ్ము అర్థమ్ము మధ్యము 

నడుము. య్తయ్యా ఖ్వ -పుఖ్ త్ (పా) 
'సగముడ్తాడికిన వాగాఉడకన్సి ఎచ్చిపచ్చి 

గానున్న, ౮0 (న్స శే జాక్ పా) సగ 

ముపాఇణరుతోనున్న, సగము చచ్చిన, 

కృ చ్యేమ్థల్థు-ఖుద్ద (పా) సగమాత్తినిన్న త్రిన 
గామిగిలిన, భుక్త శేషము, యామీ బో 
=సుబ్ (పొ న. అర్థరాత్రము. 

బయో ఖ్వద్ -గుఫ్త( పా)సగముచెప్పిన, 
చెప్పిచెస్పకయున్న. పో -గర్్క్(పా) 

నులివెద్బని, గోరువెచ్చని. లేం ము లా 

ముల్లా (పప్పా సగముపండికుకు, అపండిి 

తుడు, 'తెలిసియుకెలువనివాడు, చాగా 

"లెలియనివాడు. 

*ఫో నీమ్ (హి. శ్రీ) బేము, వేపవెట్టు. 
ఆస “నేమ్ (హి.ఫు) నీమమ్ము నియమము, 

(వతమ్యు కట్టడి, ఒడంబడిక్క ఆచారము. 
$) -ధర్ (హీ పతినిష గ్రని ఏ ట్లో -భర్మ్ (హొ). నియతినిస్థ 

సద్వ రృనము ఆచారధర్మము, 

యు (జ నీరూవత్. (హీ,ఫు) ఒకి కెగవ్లో 
గులు 

వీడికత్తి, 

గంపా నీమ (పాఫు) చొక్కాయృ అంగి 

అంగకము. (టు టో! -అస్మీన్ 

(పొ అరచట్టమ, సగముకేతులచొశ్చా 
య, పొట్టి చేతులకూసమ్ము చిన్న చేతుల 

అంగి, 

యోసో నీమో (హి) నియమవంకుడ్కు. వైస్ట్రి 
కుడు, పవిత్రుడు, ఇంద్రియని(వాముగ ల 

. వాడు, 

ర నయన్ -నెన్ (హి,పు) నయనము 
శిరి న వి 

కన్ను ఎడల సస -సుఖ్.. (ప్రి ఒక 

జాతిపున్నుమ్ము ఒకరకముతెల్లబట్ట, కోశా 
బక, 

ఉం 

ఏసీల నీంద్. (హీ,పు) నిద్ర స్వాపము.ష్నన్నే 
భఉృదిడు (టు! -ఉచాట్ పో నా(హి) 
నిద్ర తేలిపోవుట,నిదాభంగమగుట,. తస్వేజ్ 

టు ఛా -ధిర్. సశ నా[హీిి చాలినంత 

నిదబోవుట, హోయి-గాని(ద్రించుట్స మైమ 

రచిని(ద్రిం మటు, 

రో నియో (హీ. శ్రీ) ఫ్రునాది,వాస్తిఫారము, 

(ట్ ప్ నివానా (హీ) వంచుట,సంగజేయుట, 

క నియోతా (హి.ప్రువిందుకుపిలుచుట్ర 
ఆమంత్రణమ్యు నిమర్శలేణమ్ము. పిలుపు, 

౮ అర్య నియోతానా-నియోత్నా 

(హి) ఆహ్వానించుట్క విందుకుపిలుచుటం 

లంటే ఎస సేవర్ -ల్ (హ్. క్రీ) గుల్జపు 
కాలిఫుండు, పీలలకాలీిభూవ.ణ ము, 

మ్! 

ల్ ఎన నియోమ్ (పా) వినెడు వినునాడ్యు 

(శ్రోత (వృత్పియందుు, 



కంటి త్ో 1నరి లని 

క యనేటీ ఖల్ నియోషింద (పాా(నోత, మైత్రి, దయ, 

్సుకాడా, హో నెక్ (హి,ఫు) భార్య పుట్టిల్లు, భార్య 

లే క్ లస “నేవల్ _"నేవ్లా ఎని మయోలా తల్లి గారిల్టుం 

(హి.ఫు) య ముంగ్కి ముంగిస, శ సహ (హి.పు) స్నేహిశుక్సు మిత్రు 
యా "సేబ్చా (హి. శ్ర నీ) స్నేహము, (ైసీమ, డు, చెలి కాగు | 

9 వాన్ (అపు) ఈయత్కరము ఊరదూవర్ణ [| కలిసిన కట్టడి, ఆధాగపడి యున్న, అ్య్మి 
మాలలో ముప్పది మూడ)ది, అరబీలో తము అశితుడు, అనుబస్థము. 

ఇరువదినానవది. పొరస్సీశమున ముప్పది 

యవది, అస్బనవర్టసాం ఖ్యమున దీనిసంఖ్య 

అరు ఇది ఉభమయాతుగరము,. వాల్లగుచో 

'వకారముగను అస్పేగుచో ఊ-ఒ లగను 
పలుకును, ఇది శుకం) నోరమునకును తులా 

రాశికిని సంజ్ఞ కనా (శ మగలట, తింగివమ్చుటం 

వా (పౌ 'కెరచిన్న తెరవబడీన; మరల, జా నొచ్సీస (పొ) కడపట్సి చెను 

"రండవ సారి, తిరిగి, “వనుక; . అబ్బా టి, గుగి 

అయ్యో! (బాధ్య (1 -కర్నా (ఉ) ప ఖ్ [4 నాసిక్ (ఆ) దృభమెన్న బలిన్లమైన 
“లతెరచుకి ఈంది 1, పోనా (లి / “వెరంవ [ా 1, గె (జ) దృ మైన, గి ను రి 

(ట్ర! వాపస్ (షా) మరలిన, తిరిగిననురల, 

సం టం 
(ఊఉ, ఉప ౦'ుకొనుట్క నిలుఫుళొ నుట, 

ఏర ఖం (టం) తిరిగియిచ్సు 
గ, మగలయు మ్బ, (0 టం 

లె ఈ నా. 

బడుట, 
పుష్య 'ల, గట్టి, స్టోమ్లైన 

య ్రఆ| వామాంచగి (పా, శ్రీ) అలసట, తమ వాజిబ్ (బు భాళ్వతరు, నిళ్యము, 

"వనుక బగంట, 
సము, గాన ము, 4 చిత్రము, సరి, కూ 

ల్ని వ. ళు 

క త(4%) వామాంద (పొ) అలసిన “నెనుక డిన, సరి్తైన్య ష్ మ్కు తగిన, కాగల 

బడిన; “శేసున్ము మిగిలిన ది అవశ్యశ వై షన, య ( స్వతంళం మైస్య 

| ఆ ళ్ న్నా 
న 

పము (1 వాబస్త “గాన్ (పా, ఫు) బంధు అగత్యమైన, ణా నో మైన సక 9మమైన ణి 

వులు సంబంధులు చుట్టముల కానవలసీన రావలసిన, జీత ఘమ్యు ఇవ్వవలసిన, స్తా భి 1, 

వారు, 'ఆశితులు కుటుంబమునారు, 1 ఏలే! -ఉల్కొలగా (అ) కరతీయము, 

ఫి అము వొబస్త (పొ) చాంధవ్యముగల్కసం | చేయదగిన అగ్హ్హృకృత్యమైన, చేయము; 

ఎంధముగల్ప చుట్టరికముగల, కావలసిన ఇవ్వవలసిన ము ట్ది వలసీనం 



టి సన్లు! 

యను ఏ భో! అనని ఏ “రూడ్ రిఆయత్. 
(అ) తుమామయోనగ్యము, మన్ని౦పదగినది, 

య్స్ర/ అస్లు 4 -ఉ జ్ జియారత్ 
(అ)సందర్శనీయమైన, పోయిమేడదగిన. 

గద్య)! జాన్ -ఉల్ాఅర్ జ్ (అ) 
విజ్ఞాపనార్హ్హ ము వెప్పుకొన షే గిన ది, 

శసదీల! యశమా|్రీ ల“ త్తచఒజీక్ (ఆ) 

గారవనీయమూ ఏమి వీ! లాను! - 
ఉల్ొవజూద్ (అ, ఊ-డవలసి నది,స్వతం 

త9'సత్వమ్ము మూలసత్వమ్ము ఈళ్వరుడు, 

ల పం తో! అాసస్గస్స్ -ఊల్కొవసూల్. (అ) 
రావలసినది ముటవలసీనదిం 

నె లు 

యస్య వాజిబాత్ (అ. శ్రీ) ఉండి తీర 
వలసినవి కొవలసీనన్స్ ఆ రృాకృత్యము, 

కావలసీన పనుల్కు మ టట్టవలసిన సొమ్ములు, 

ఆవళ్యళ మైన విసాయములు, 

చాప! వాజిబీ (అ) యోగ్యమైన అర్హ 

మైన అవళ్యకమెన్క అగత్యమైన్క ఒప్పు 
కొనదగిన కూడిన తగిన ఉచితమ్ముకావ 

లసీన్మ సరియైన, 

ఏమి 1, వాపొద్ (అ) ఏకము ఒక్క ఒంటర్సి 

ఒంట్సి ఏకవదనర్సు అద్వితీయమాు, షమ 

ఏది యై -వ షహీద్ (ఆఅఈశ్వరసామ్సి 
ఈళ్వ గార్బణము; ఉప కారము జేసినయదా 

ద్ధము తెలిసిన. (ది ఎపయిి తమి!) 
_వ షాపొద్ హీనా (ఊఉ) యడాస్ధము 

2లిసియుండుట, ఉపకెరమువ్రేస్ యుం 

డట, ర. | ఏమ! =జాల్ ఐన్ (అ) 

ఏకాక్షీ ఒకక న్ను (గుడ్డి, 

ఏ వాదీ (ఆత్ర్రీ) కొండలనడిమిప్ర 
దేశము, లోయ, లోవ కొండకనుము, 

షేన్ 9 (1, 
కిందరము కనుము పల్లపుభూమి, అరణ్య 

ఘు, ల దార్హి నొాలువ, వాగు నద, . 

వార్ (హీి.ష్ఫ) దెబ్బ ట్టు. మైబకుట, 

కొళ్తీబోవుట, "గాయమ , అవకాశము 

1119 వారా (హి.జ్రు చాకదనము, లాభము, 

మిఠవ్యయము, 

ర కళా క్ చాావార్ 
(హి కచలఆవల, ఈగట్టు ఆ' ట్రు, రండు 

(పక్కల్జ ఈ వైపునుండి అఆవైపుకకుః 
చాటి, - 

కు వారీ (హీ. క్రీ) దిగదుడువు, బలి, 
(ప్రేమయు విధేయతయును బెలు పు పదము, 

దిగదుడి చిని, క్ష 

యి, వారిస్ (అృుతాత్త రాధి కారి, ఆధికార్సి 

యజమాని , 

య! గారిసీ (పౌ. శ్రీ) పిర్రాన్టకము. 
చే! వారిట్ (అ) ఆగతము, అసన్నము, 

వచ్చు; వచ్చెడు; వచ్చిన, వచ్చియున్న* 

వంచి చ| =జఒ్క,సారిద్ -ఆతిధి, ఆఅ 

భబ్యాగత్సి పాంధుడు, బాటసారి చ! క్ 

(డి - హే నా- వచ్చుట. 

యి! వ) వారిదా క్ర్(అ. క్ర్రీషనైమిత్తీకమయులు, 

జరిగినది, బెరిగిన సంగతులు | 

ఆటు! వారిస్తగీ (పా, _స్క్రై) ూక్కమ్యు 
విడుదల్కుసురతీతమాు, విర్ణేయక . 

ల్యూ 3 వారిస్త(పొముక్ష్హృము, విడుదలఫోాం 

దిన తప్పించుకొనిన,విధేయము, ర కతము, 

లప్ప వారప్త (పౌ) భ్రష్ట్రమ్ము నష్టము, 
తప్పిపోయిన 

(ఏ1 వారా (హి. దిగదుడుచుట్క చుట్టు 
(తిన్నతీయుట్స చుట్టు(త్రిష్వుడుం 



1%) 

య -!) 
వాటిక (సమాసములలో). 

గ్ కాం లవ వాహ్ గసా6 “=వాస్రూ6 

(ప్రా అకుభకరమ్యు; తల[కిందు, (కిందల, 

అప'సవ్యము, ఆళుభమ్యూతలక్రిర్గదెన్త (క్రిం 

దలరమైన, యానము ర ఎబఖ్ ర్ 

(పౌ) దురదృష్టుడ్సు నిర్భాగ్యుడు, 

యము %, వాసీత్ (అ) మధ్యము, మధ్యవ్సి 

అసీయాఖండపు పశ్చిమభాగమందలి ఒక 

పట్టణము"పేరు.. |] (ముస. కలమ్ 
(పా) వాసితునుండి తెచ్చిన లేఖిని. 

యు(టు!, వాసీత"త్ (అపు) అరుపండ్లు 

వచ్చినగుజ్జము, అయిదు"నెలల గుజ్జపుపీల్ల+ 

గు! వాసీత (అపు) మధ్యస్థుడు మధ్య 

వర్తి రాయబెర్హి మాధ్యస్థ్రము, సంబంధ 

మ్సు తీగులమ్సు సంగతి, జోక్యము, మమా 

లము, నిమిత్తము, హేతువు కారణము, 
సహాయము, (స్య లదు -రఖ్బా-సం 
బంధముగలిగియుండుట, 

యయ వాస్తే (పొ) కొరకు, మారుగ, 

ఆకు! వాస్టీ (పా, శ్రీ) క కైక లమ్ము"లెల్టు 

కలము, "ేఖిన్తి చూడు ముస 

ల్ వాస (అ) విశాలమ్రైన్న ధారాళ 

యైన, " 

యమని స, వాసోఖ్ త్ (పాం్య్ర్రీ) జ్వల 

నమ్ఫు కాలుట్క ఉఊదేకయుక్తమైన్నకెలిఉ 
తృాహపూరితము, 

ఫట వాసోజ్ (పౌాంప్టు (పజ్వలనము, 
ట(దేకము, ఉ ళ్సౌహసముం 

కంది వాషుద (పా) "తెరచిన చెడలిపో 

యునెం 
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౧ వాడా -వాడీ (హి) వాడ | 01010 వాసిల్ (అ) యోజకమ్ము యుక్తము: 

కలిపెడు కలియు, కలిసిన సంయుక 
మ్సు ప దొరికిన ,లబ్ధరు, 

తాల (4010 -బాకీ (అ) లెక్కువివర 

ము, లస్ధాలబ్బములు, వచ్చినవి రావలసీనవి, 

యి], వాసిలాత్ (అ. స్ర్ర్ర)ఆదాయములు, 

(ఎవ (401%4) 

ఏఏ వాజెహాూ (అ) విస్పస్ట్రమృ్ము తెల్లము, 

తేట కెల్లను విశదము, విదితము, సిసీ 

గ్రది -బ్ ఆ -రహీగ-హారేకె -విశ 
దమగు గాక విదితమగు గాక, "తెలియుడి, 

ఎంది! ఉ వాళే2 (అ) నే. సవేయువాడు, ని 

రాచ, కారకుడు, స్థాపకుడు; ఖల. 

కని పెట్టి:వాడుం అసి బ్రతి అక వా 

నీన్ (ఆ) శాసనకర్తల 

డు 1 వొాబన్ (అపు), బోధయడ్కు నుతము 

మును 'బేక నీతినిబొధించువాడు, 

తవాఫ్ (అ) ఖమ్మలక్ము విస్తారము, 
శొవలనసీినంత్కు అవారిగా, వినుము 

తీ వాఫ్(అ) పుష్యలమ్ము కావలసీనంత 

యభేస్ట్రము విళన్యముః 

గ్ వాక్ (అ.ఇ్ఫ) సషీవిెశేమురు, 

"క ,్ వా"క్కెెఒ (ఆఅ) సంభవించడ్కుతటస్థిం 

వడు కాగల, కలిగిన జరిగిన్న తటస్టి ౦ 

చిన వర్తిల్లిన, (ది శిటాహోేనా!(ఉ) 

సంభవించుట్క కలుగుట అగుట, 

ఆ ఆత వాక్కఆల్ (అ)అయిన్క'ఊన్న్య, 
సంభవించిన  'సంభవమ్మ్సు అవళ్యకము, 

(ఏద మా+డు వేస్టు 
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బా 4 నాఆ (అ,ఫు)వెమిత్మికమ్యు జరిగినది, 
సంగతి, సమాచారము; వార్త మరణము, 

విపత్తు సంకటము, కష్టము, సందర్శము. 

'సంఘుటనమ్యు వర్తమానము, 

త్ే! వాకెఈ (అ) నిశ్చయమ్ము యదా 

రము నిజముగా, నిశ్చయముగా. 

అనై! ఏ వాకీఫ్ ఫ్ (అ) శేెలిసిన, ఎరిగిన, అను 
ఛవముగల్క పరిదయముగల్క వివేకముల, 

ఎర్ర టటమి 1, -వోల్-కార్ (పా) 
అనుభవజ్ఞుడు్కుఅనుభవశాలి, బా గాతెలిసిన, 

చాగాఎరిగ్న, రవ యయ, _ పహూగ్నా 

(ఊఉ) తెలియుట్క 'తెలియఒడుట, 
మమత 

యల్యన (వాక్ ఫియల్ (అ. స్రీ ) అనుభవము, 
పరిచయము. జ్ఞానమ్చు పాండిత్యము, పరి 

చితి, "తెలీసినవిపషయము, 

యట! మస వాగుజావ్స్ (పా. శ్రీ). విడు 
దల, వదలుట విడిచివేయుబ్క వదలిసె 

ట్రం 
ఖే 1, వాలా (పా) ఊన్నఠన్సు, ఉచ్చము, 

ఎ లెను గౌరవనీయమెన, ఘనమయెన, 
నా 
. య నల 3. 

(౮ ల ల గ _పాన్ (సా) . 

ముగలం ఖీ శ్వ, ఖడిమి హుజూర్ (పా) 
మహా, ప్రభువ్హుల్తె్క 'దేవరవారు. 

త |, నాలిద్ (అ.ఫు) తండి సీత, 

శ టీ (0 వాలీద్మ అ త కల్లి, మాత, 

లో టీ 1, వాలిదైన్ (అ,ఫు) తలిదం(గ్రులు 

(పికరులు). 

౧౨1) వల్గాషా(ఆ)ఈశ్వరసాత, జేవునితోడు. 
గవ ౧% -అలమ్ (అ) చైవకుకేఎకక 

(నాకులెలియదను మూట). గావ గో 

యాయి ( -౪2లమ్ బిస్పవాబ్ (అ) 
యదార్థము దేవుని కేయెకుక, ౮ 1 టం, 

-బిల్లాహూ (అ) శివశివ రామ రము టైవ 

ముసావ్షీ.గాా బేవునితోడు, 

ల వాలా (౪) విరహఫీడితుటైన, విమో 
హితుడైన, దిళ్ళమ పడిన, (ఖాంతు డైన, 

భీతిల్లన్క అడలుపడీన్మ్న బమ్మెరపడిన, కల 
వర పడినం 

తో వాలీ (అపు (ప్రభువు, రాజు, యజ 

మాన్వి ఆధి కారి,ఉ త్ర ౦” ధికార్సి సహాయు 

డు మాతుడు , 'సంరవకుడు, 

కో సో య్ వామాందగీ (పా. శ్ర్ర్రీీచూడు 

ట్ 
హి ళ్ వామిక్ (ఆ,పు) మోపొతుడు, (పే 

మించువాడ్కు మోహించువాడు, 

క్ట ఏ | ఏ వావైలా (అ.పురోదనము, గోడు, 
ఆలనగోడు బొలనోడు, 

క్ (1, వాహ (పా బలీ చాగ్కు మేలు 

క క! ఏ వాహ్ (పా) భళిభళీ, 

చవాగుచాగు మేలుమేలు, 

ఉని గహిబ్ (అపు) దాత్త ఉదార్రి, 
ఇచ్చువాడు, (స బీ ! టట! 3 = ల్ 

(ది [ఏ నాహిమ్్. (అ) అభిప్రాయ ముగల, 
అనుకొన్న, తలంచిన, (భమపడిన, (ఫాం 

తిల, 

గడి 1 వాహిమ (అ,పు) (ఖాంక్కి భ్రమ 

పీచ్చితలంపు. 

ది 1, వాక్స్ (అ) సోమరి, బలపహీనము, 

తుద్భృన్సు, అల్బమొు, దుగ్చలము, పనికిమా 

లిన్స (దిమ్ముర్సి పోకిరి, చపలచిక్తము, 



టి ల్ళుడి! [్ 

స ప మ స 
_సపబాహి-_ లొవ కము. నిరగగము, తుణ సబ్ న్ వ్య ప్ప స నిర్ధ | 

ము గు రృ పుళూతలు ఉవి వేశ్మ ప్రసంగము, 

(దిమ్మలితనిమ్సు సనికనా లీనత్రనము, 

టుటమి ! ం వొపి యార్ (ఆఅ) అవ్యక్ష్య్మ వసం 

గమ్ము ఆనందర్భ పళలాపము పనికిమూలిన 

మాసములు, 

ర్రృవకా (ఆ. క్రీ) కూరి (డ్య ము), 
అంటు వ్య్యాఢి? 

యు వబాల్ (19) భెరణ్యుక ఫు ము, 

జశము ఆపద, నంకటను. కంటక ము 
ళగి ఠి 

కపత్తు, సంక్య మ్యు జ నాదో ము పూస 

ఫలమ్ము మారి బొడ్యమ్ము దార్చాగన్యముం 

పాలీ (ం -ఎలాన్ (పా సాణ 
జ న న టం 

కంటనవము, (స అవొడ్డన్సు టల లజ 

-టోమ్ (పొ చోతిబనవ్స జన్మము 

వృధాకష్ట్రము, క త్పన్ట టు -గస్టన్ 
(పొ) మెడళోణము. 

ఉం విట్ (అపు) ముక్కు చీల, భూమిలో 

కదన భొట్టిన గూటమా, గ్రా తూ 

_ఉల్,అర్ జ్ (ఆఅ) సొతాళర్ముపొళాళ 
లాలీక ముననున్న నారు భూమికి రెండవ 

పుననున్న వొరు, 

ఛు వతిర్ (అపు) సమకోణ (తిభుజముయొ 

జి జో . ఇ య నూ చం. 

క్క కస్మ్యయు, టోపీలు ఎ, కొస్ 

నింటివారి, భాపక సము. 

పద్ధత్కి ఆచారము, అలనాట్టు వాడుక, 

నడవడిళ ,వర్త్యనమ౫ కతా య్య నేక్- 

నన్మాస్పడ్కు మంచఛినడవడికగల వాడు. 

(లీ గ్ వస్క్ (అపు) దాన్ధ్యము, ఛ్రద్ధృనన్ను 
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కము, విశ్వాసము. 

0 

విశ్వానము, నమ్మకన్సు 

వస దాన ష్ రు 

లా స్తు స్టైర్టుకు, కద్ధ 

ట్ ర మ 
(/ ర తే గ శ్చ 

ల న్ నిశ్చయ ముం 

ఉట లి 

(పను నస! (1%) ద్భగ మైన గట్టి, స్ట్ మెన్స 

ఒబఖిస్య మొన, 
య్ హా 

ఇల న ఫ్ర 

యమ్మ వనీీఠ్ (ఆ, ప్ర) ద్బత స్ట్ళ, 

నిభ్నలన్య ని? స్వసము సన్మున ము, జడం 

బటి, పరము వాన మాంగో ము, 

అళి ర 

ఇ (0 

అన వనీ? (అభ) దృఖతు స్టగత్క ఒడం 

న పత్రము వ "రగ మాలక ము,(ఆభధా 

యాయి ఓ, వాహాత్ (1 వీ) నురూపము 
థ్ లీ టలు “(మై ణి 

ముఖ్మువెఖగి, 

వః ంరైనన్వమ్ము. గాంఫీస్యమ్సు గెగనరు, 

న్ ముఖ్దవన్నున్సు, ఆ కాగము, 

సా ౮న. 

అగస్టా నల్ (12, శ్ర) జీన జ్సెనుం 

లు ప్ర వవ్ (అభ) ఉచేళము, ఆనంద పొగ 

వళ్యేమ్ము. : నెగాగానందము, సమాధి మైళ్ల 
న్యుయ్యు (దుఃఖము). 

లే [టను వజ్గాల్ (ఆ.ఫ్రుజ వేశము,అనంద 

'పొగవళ్య ము యో గాసంద ము, 

డాం వః, (అస్తు గో సము; బబ్బు, దుః 

ఖమ్చు బౌధ, బల్ల సడ, చింక. త 
తాన్ ఇంటీ 

గ్రం ఊం -ముఫాసిో(ఆ) కీళ్ళనొప్పులు, 

వాతేబ్పుస్టుం ర్ట (లీ ! శ్ర “ఉల్, 
లిసాన్ (9) పంద్లనొప్పి, పంధ్ల పోటు, . 

చిగుళ్ల సోప్పి యు! డం ల్? 

జిహూం (౪) చిన్నునొప్పి, నడుమునొప్పి! 

అరే బ్రమ ప్ర వుఖాట్ (హి,పు) అవళ్యక తృృీఅగ 

త్యమ్ము కానలసియుండుట- 
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 అవతడనాలటాలతనతతాకకనలనానకనాా 

చాన  వుజూద్ (అ) *స్పి చ్వేమ్యు సత్వము; 

హ్ జీవనమ్ము (కృ కౌర్ధత్స, ప్వక్షృతి, 

సత్తు వ్యకి దేజూర్సు శరీరమ్సు కల్పన 

చే నా ప ( బా__(పా)ఇది ఇట్టుండియు, 

మోదుమిక్కివలి, అయినను, అయినప్పటికి ని* 

యా పరం ననా వాల న లగా 
హిల్. (అ, జై) భరణమ్ము జీతము బత్తె 

ము, పతుము, మూలము, వాదము, ఆస్పి, 

గమ వజ్ హ్ (అ. క్రీ) మఖముఆకారము, 
రూూపమ్యు హేతువు, కారణము; పద్దతి; 

విధము మౌస్దయుః బ్యయునే అమ -రస్మి 

య (పా) నామకరణ హేతువు, నాను 

వుక్పత్తి కారణము "పేరువచ్చిన కారణము, 

టి ౪ మ్బ -మఠమ్ (పా) బ్రతుకు 
వెకును. ద వ్య సా ధ్ నము, గ్రహా 

ఆజాదీ 

నాలి (చం _మొఖాసమత్ (పాొ)వ్యా 

జ్యమాలము, "భేదక"రణము, వివాద హా 

తువు, ఉనా పో మా -మువజ్ఞహ్ (పా! 

ప్రబల కరణము, (టాటా -హాల్ _ 

సితింతులం, శీచసో పాయము, 
(గ్; 

(శ్రమం వజ్ హా (అ.పు) జీతమ్ము బత్తైము 
శరణము, 

వీ 

గస వభజీషహా (౫) అంద మొన మోముగల్క 

సురూపియైన, అంద మొన, గౌరవనీయ మొన, 

'నాస్వా మైన 

యీ ! తమి వపాదానిరోత్ (అ. జై) 

ఏ3త్వమ్సు ఏ'శేశ్వర సిద్ధాంతము ఈశ్వ 

రుడం ఒకచే యనుట, 
$] 

యి తమి వనపూదత్ (అ. శ్రీ) ఏకత్వము 

ఆద్వియతే, ఒకటి గానుండుట. 

(మా క్ నహ్మ్ (అ.పు) ఆడవి మ్ప్గముు 

మచ్చికపడనిది, జ*ంగలము, 

యిటు వవ్పత్ (అ. శ్రీ) "బెదరు, భయ 
ము, ఫ్సీతి, జా౦గలత, కిరాతక ము అనాళ 

రకత, కారము, అడలు,నంననము, ల్స శ్రమను; అడలు,వ్యసన నిరా 

నుష్యుత్య రాదిక, భయానకత్క్మ ఏకాకి 

త్వము, భయమును పుట్టించునట్ల్టుండుబ+ 

య౦ స్యా! ప! యటీద్యు -ఆన్ 

_=అంగవ్ల్ -నాక్ష్ (పా) ఆమూనుప- మైన, 

భయానకమ్చు భయంకరము, శౌద్రమైనః 

టిమ ల్ వకొపీ (అ) వా న్ట్ము ఆడవి 'సం|% 

జూంగలము, అమానుపుము, కరూంరమెన్య 

అనాగరిక మైన, కిరాతకమైన, అడవి మృ 

గము, కిరాతుడు మృ్గమా, 

ట్రీమ్యి వహాల్ (అ, శ్రీ) బురద, ఊబి 

లా 9 వహూమ్ (ఆ) అడవి జంతువులు 

(ఏ.వ సా 1 

మం వహ్ా (ఆ. క్రీ ఈళ్వ ర చేశము ఈళ్వ 

రపే9రణ, బేవవాణీ. ఆకాళవాణి, 

లమ వహీద్ (అ) ఏకర్సు ఏశాకి, అద్వితీ 
యముజంటరి. చీల్వము క్రూ | బచ్తామె 

ష్ నో దె టీ! -ఉఊల్ ,అన్) -ఉద్,దథ్రొ (అ) 
సమకాలికులలో అద్వితీయుడు, 

"కెలివిగల మితుండు, ఇలికాడం. 

ఏ ఏ ఎం వదూద్ (అపు) ప్రేమగల మైతి 

గల్య బెలిమిగల్య ఈశ్వరుడు. 

ద చ, వీదాఒ (ఆ) వీడుకొలుపు? 

అం౦ంపకాల్వు సెలవు పుస్చుకొనుట, 

డ్! ఏవ! ఆల్ -- (అ) విడుంకొలుఫ్పు, 

రంజానులో కడపేశుకం) వారము. ద్వ 

(్వ ర్ -క ఆప్నై(ఉు "సిలవుపుచ్చుకొనుట, 



యి! ఏ. | గ్రిర్ష మ 
శి! ఏ స్టే ఏచాయీ (అ) పీడో%్కలు సం | త్రచ్వి ఎ వర్దీ (హి. శ్రీ) గాజభటులదుస్త 

వీడొ్కాలు జీ రు, వట న్థైలుపు,! లు నాజమందిగములు మొ॥ వానిలో నియ 

యిబ్ధ వ్య వదీఆత్ (ఆ) వూవీధనమ్మువూట |. మీ కాలములలో వాయించి నాధ్యమ్సు, 
నామ్ము, నమ్మిక ళగాను "ఇెట్టిన (ద్రవ్యము, 

భకరి వద్ద నుంళిన నిళత్తు, యైఆబ్లవచం 
తి న్ _ఎఎివాయాత్ (అ) మరణము, 

టైనందిన వాద్యము, దిన వృవ్తాంతిమ్ము దిన 

టే వ్ల షం & కై ఖే యన్ చు వర్ జిమ్ (సా త్రై. చేట పరి 

శంమ్కు పరిశంనుము,అభాగము,అలవాటు, 

కాయశ్షేశము, 

ఏ వర్ (పొ అయిత్కె ఒకవేళ పిల్లలు 

వా9సీకొను కొయ్యపలక కలవాడు, వం 

తుడు మంతుసు టను ల ములు నిచ్చు 

ప9త్యయము; వరమ్ము "సులుతేరమ్యు ఇ 

శ్రేయి గానున్న, మోది మె గానున్న, 

అలీ 

ఆమిచ్వేం వర్ చిషీ (పొ బీనా పరిశకు 
ఇ్రేస్పిన, పరిశంళు'చీనిన, దృఫహ్హైన, 

వశ గో చ్చ స్య [| జ ర ఇగో దుం కర్ని (ఛ్సు పా రం వ “యస్ణ్టలము, 

డుం = ః| క్ వరొ-వళీ (అ) చెనుకు అగూమయమా, అన్వానమ్ము సభ్య వ్యు 
"వెసుకభాామ్సు తరువాత ఆవల, ఆవలి 

భాగమ్ము పిదప్క ఇదికాక్క ఇంకను, ఇంనే 

"కాకి* 

పాము( చిక్కు, పాంగండము, దును, 

సంకటమ్ము (9 'పొయస్థితి; నీటినుడి, సుడి 

గుందము, 

ద్రం వరల (5. నీ) దైవభీల్తి పాపభీవ, 
నిస సియమము, ఇంది9ియ నిగరకంగు, 

త్యానము, వష్ణనమ్ము బ్రుక ద గ్య ము, 

టి యవ! విరాసళ్ (అ.న్ర్రీ త్ర) ఉలత్తం"ధి 

కారము, మతాంగ్జితము, గ 0 యట 

నామ, ఉత్త ల-ధికారపతంము, 

త్! లీ వజ్హాద్ (అపు) తోటవాడ్యు నూలి, | ( (ద గ్ ట్ర లప (మీళ (గ్రమెట్టుట, 

టి వ ద స (అవు) ఉగ్రం" ధి కారులు, 
ఇురికొలద్బట,) లుకు “మెట్టు న్ని షోని 

(ఏవ యశ ) (ళ”; న న , మోసపుచ్చుట, 

ట్వ వరు (అ,ప్పుపిళతాస్టితము, (ఊత్త౦' ధి 

కొారమువలన వచ్చిన)ఆస్తీం 

లాం న వుగ్ (ఆంఇ్స) సత్ర్యము వా “ధక 

ఫు పోొరట్ట ఏాగ,. పలువాని గునక్తు ఆట 
వానో 

చీటి. ల|(యమి/! (లీ ర ఆరూల్ ఇ యాల్ 

గంజెయిభింగు,ః 
చ్వ్ప వర్చ్ (అవు) పన్నీరు పువ్వు పువ్వు, 

పూలేకు, పున్చుదళ ము. 

త్రం వగమ్ (ఆ.భ్బ) వాఫ్తు ఉబ్బు. 

లేం వర్న భన స 

లేనిగుడల్స మరి, . 

చ క్ ఉరూవ్ (అ.వు) క స రాక, 

అవతరణ ము, దిసుట, ం. 

ఆట! 0 న(వి) జారథ్ (ఆ క్రీ ) మంతి 

ఏ విగ్ (అప్పు ఎడతెగని పరిశ్రమ నిత్య 

కృత్యమృు ప్రతిదిసపుపని, నిత్య పొలణయ 

ణము; కురాను షరీపునందలి భాగము 

జపమ్ము మతగ9ంధపా ౧-ఆయణమ్యు అందు 

బాటు, దిగుచోటు, ( ఖ్ ఏం -కర్నా 

(ఊఉ) జటంచుట్ట పౌలాయణముఖేయుట. నానన రామం 
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ర. 

ల 

టు త్వ్వు మంతిపదమ్సు మంతి) శృథ్ధ, 
షె నన . ౮) , వద్ జూన్లా (అ.ఫ్రు,(యహాతోలక్రుడ్తు), 

ఎ౮ వి(మజ్ ర్ (అ) అపరాధమ్ము పాప 
మ్భు త్రస్పృ, భారము, ఆయుధములు శిక్ష, 

03 ఉబీరా (ఆఫు) మంతు9లు (నీవ 

వం 0 
(ఈ వచేన్ (ఆ) భారమ్ము బగువ్ఫు తూ 

నిక్క కొల, మానము పరిక్ష, ఛందస్సు, 
గణరు ల్కు మాతంసంఖ్య, నృత్తృమః'; గౌర్ర 
వమ్ము పరువు, 

క త్ల) వజీద (పా) వీచిన, విసరి గాలి; 
"వఏరిగిన్న 

ఆం వజీర్ (ఆ,క్య) మంతి, రాజ్యాంగ 
మంతి, ప్రధాని డ్రీ2 టం, స వో స టీ ఖీ ఏ -ఎంఆిజీమ్ -ఉఊల్, 
వుజేఠా.- ప్ర ధాసమంతిం, 

క్రో వజీరీ (అ. క్రీ) మంత్రి పదము, 
మంతి సభ, 

గా ౨ విపేద (ఆవు) గద్దె సింహాసనము, 
దిండు పరుపు, 

యాడ్ ఓ 4 వసాఠత్ (అగ్రీ)మాధ్యస్థమ, 
నడుమనుండుట, మాధ్యవర్షిత్వము, సంబం 
ధము, మూలము, మధ్యస్థము, సాధనమ్ము 

సహాయమ్ము 

టు గా వసాయిట్ (ఆ) పరుపులు, దిండ్లు 

గద్దియల్వు (ఎవ క8ఏ ఓ క... 

యీ (ఓ వాల్ (అ, క్రీ) మౌధ్యస్థమ, 
మధ్యవర్తి త్వము, నడుమనుండుట ,కళూడిక, 
సంధి స్నేహము, 

(౮ [2 వసావిన్ (అవు) పురి కొల్నుట 
" దుర్కోభలు 'దుష్ట(పేరణలు (ఏవము ప్రజా) 

లకీ (౬ శ వసాయిల్ (లజ్ర) పాద్ధనముల్రు, 
కారణములు (ఏ.వ నూ తం 

ట్టు వసత (అ. శ్రీం మధ్యమ్ము నడుము; 
మధ్యమమ్ము నడిమి, ఉచితము, రోూగ్య 
ము, మితమైన న్యాయ్యమైభ, సరానద 

మైన, న 
లం (డు (ల్ వసానియ (౨) మాధ్యమికము, 

నడిమి, ట్య (దు, లు త కదన 
(అ) మాధ్యమిక పాశ్రశాల 

| ఆమా వసత్రీ (అ) మధ్యస్థమైన. నడిమి, 
మితమైన,స = సరియైన కా 
=ముషా శీక్ ల ధ్యపరగణాలు- 

ఊం వస్ 2 (౧, ూ వెళాల్యమ్ముఎడము- 

యై వస్స్ జ శ్ర్ (అ. శ్రీ) వైశాల్యమ్ము 
విస్తారము, పరిమాణమ్ము. విపులత, శద 
రము ఎడము చోటు, అవళాళేము, విరా 
మము 

గరా వస్మ (అ,ఫ్ఫు నీలియాకుల్కు నీల్రి,ఒక 

రా వస్వాప్' (అ.పు) భ్రమ, (క్రాంతి, 
సంకోచము, అనుమానము, శంక సంకయ 

ము సందేహమ్ము .ఛయమ్ము మూఢ విశ్వా 

'సము, 

కో (న, వస్వాసీ (అ) భారంతుడు, 'సం 

ర్ం సంకోచించుభిమపడు,భయ 
పడు 

గోలు వస్వన (అపు) భమ,సంకోధమ్యు 

సందేహమ్ము దుర్చోధ దుష్ట పేర, 

గహన 4 వసీ (అ) విశాలమెన,విసాగచెవ 
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జప ముగల, 

గోస. వనీల (౨.ఫు) మాధ్యస్థర్యు. సాధ 
నము, మూలమ్ము 'సంబంధము-'ససియము 

ఆశ్రయము? బలమ్మ కౌగణము, నిమిక్తయు. 

ఏలన. గార్ (పొ) ఆభ్వితుడు, 
ర సు గలవాడం తా (8 బసు 

ఎ ఫాసిద్ (అ) అక౦ిమసాధ్ధనము. 

గస నసీక్ (ఆఅ) ముగ్దుమోముగల, ఆంద 

మను సలమణ్యమన, 

౮ ఏవమ్ (పా పోలిన, పోలికనల (వళ్ళి 

యందు). 
అజో 

య 'స్వా వుహిగ్ (సొ,వుచానిఫ క్రింరుడుం 
అవీ 

అవ(0దం వస్చాఫ్ (పా) మబోస్తోతి) పొగ 
కుడు బాల ఫాగడువా ను, శ్లాసించీ వాడు, 

టు విసా (అబ్బ) సందగ్భవము, కలి 
యుట్స సంయోగము, సంభ మ్ము ను *టి 

క్క సిద్ధి పొందుట (మత గుగువులు మొ! 

'వొధు స్వన్దస్థులగుట,, మరణుము, 

య (ల, వసాయా,ఆ, శ్రీ) మరణ కాసనము, 
మాడం (ఏ,వ' యర్చరి , 0? 

పద్య వన్ఫ్ (ఆంఫు) సుగుణమ్చుగుణ ము, 
లకుణము. విశేసుము, ఉయోగ్యతృ వర్ణన 

శం) 

క్లాభఘున, స్రోతం రుం 

లశ వసలొ ( (ఆఫు) సందర్శనము; కోలణు 

క్క కూడుట్న సంగమము, సవావాసము, 

'సంభోగమ్యు అతుకు, నో డీంసుం 

యయేర్వి వన్లక్. (అ. క్రీ) సంోగము, 
కకాడిక్క కలయిక అతుకు, వోడింపు, ; 

ఇ | పా స్ | 

లేని - ్ధాంద వన్షజ - వన్ల (పావు 
వీకిక, పీలిక తునక, 

ఆలి ల్ వస్ (సులీ (అ, శ్ర) శలిసిన,బేరిన 

కి వసీ (ఆఅ,ఫ్టు) 

| నిను” ఏథి, వి వాస సాంకిం' వం ను కాగనమయు ౫వ (ఓ ఉనై; ట్ లా [| ట్టిలం 

'మటకనీస్న అ 

"కార్ల్ వుం 

వన ఫి 91 సహ నీష్షి ల్ స అలా ఫా లీని 

యాసల వీ వన్ఫ్యల్. (అం శ్రీ) నించ ం సెపు 

ఖము, అననో ఏఘ్సు ప గాస్యమ్ము ' బ్రష్టు, 

౮ ఉరి వన్తూల్ (స ఆగకుసమ్మునచ్చు 

ట్ర కోరుట, చెందు, మంట, పొంప్లి! 
ముట్లిసద్ది, ఈ వంయనుు ను కగ్నినట్టి ముట్టి 

నది, చు, స) నయ "చం (కీ ట్స నం 

గ్గ జస్ట్ నాలను న న్ శన అన్నది; నచ్చి 

నవి గాని సెగ్పిన్య ఫొరిక్హై సార 
"లిన లం (ఫ్ లవి కన్న (ఊఉ 

ర బట్టు క బట్టుగొను న 
.! న! 

మరణ కొసన పరిపొల. 

బస్సు ససుళి*సన ని రాస అదీ రం 

అటి కటి 

యజ్యన్హుచి ననీ ట్” (60, నీ) మగణశావ 

నము, మరణ ”బశము? బలి [ ( యగస్టగంరి ౩ 

నాను (వె) వళణశాసనము(వ పత్రము), 

మ్యరి వసీట్ (త్రీ!) వాకిటి'సుందరిపంసి, 

ము[ఖమలింసము, వా శీల్సి ముఖ ద్య్వౌగము? 

యవ త్తి వజ'ఆక్ల్ (౧, శ్రీ) న్యూ నక, 
వన చ్నగేనము; అవమానము క్రలవనుంపులూ, 

"న వశే (ఆ న్స) ఫాంకనముు రఈదన, 

పోత, కల్పన్న- ఇల, శ్రేయుట్క ఉనికి, అం 

దము, గూల బున; ఆకారము, భూపము, 

పద్ధతి; వెళి స్థిత్సి గత్సి వర్తనము, రీత్రి 
తలి; తీసినేక్క భరణమ్యు. వర్చిషకలనము, 

దె జ హ్” దా ర ర! చి "అ. జూర్ _ చెఖగిగ ల్ట వాం 

ముగల్క నగ గారముగల్య సగమైన జ్రల్త్ర 

లందు “హహల్ (అ) గర్భ సారివమ్యు ర 

డుపుదిగిపోవుట్ట కానుపు: 
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ప్రల వజూ (అ,ఫు) మౌష్టనము, న వూజుకు 

ముందు ముఖము మనవి క డిగికొనుట్ట 
ఆ సో ఎళ్ళ ల న ఖు ప్రషమైలనము, కం ఉరి -టూట్నా 
(ఊఉ అళుచియగుట్ట మెలపడుట. 

గ్ర వో వజూప్ా (అ.ప్ర) నిదర్శనమ్యు సా 
మ్యమ్కు పిత్యక్షము, 

త. వజీశై (అ) నీవమ్యు తు చృృమ్యున్టూ 
చీసొమ్ము ఫూటసాత్తు, | 

చడం వతివ్.(అ) దృఫమ్యు గట్టి నిశ్చితమ్యు 

దృథఢీకృళముం 

ఫ్ 4 వతర్ (అ.ప్ర) ఆవళ్యకతు కావలసీయు 
న్నది, ఉపయోగము. 

ఈఈ ఎ వఠ్ (త)న్ (అ.ఫు) జన్మభూమి 'స్వ 
బేభఘ్యు నివాసము ఉఊనికిపట్లు, 

స వ్ 

ట్ి క్ వత్నీ (అ) స్వ దేశీయ ము బేల్టియ్ర ము, 

అన్ ట్ర్ర,వజాయిఫ్ (అప్ప) జీతముల్కుబళ్తై 
ములు జపములు, (ఏవ (సీడీ , ౧ 

ఆపహాసద్ ఎ వజీఫ్ చీ (అ) చెస్టికుడు (నిందా . 
" గర్భము గా, 

యడ గ్ వజీఫ (అ) నిత్య కృత్యమ్సు నిష్ట 

నిత్యము్ము నియమము, ఉపకార 'వేతనమ్సు 
దినబల్సెమ్ము జీతము, బత్తెన్తు భరణము, 

భృతి బలల కాయతమాజపను, యడ 

ఏ ళ్ తె = ఖార్ -దాట్ - భృతిదారు 
డ్సు ఉపకార వేతనము నొనువాడ్కు భృతి 
మంతుడు, భృతినొానువాడు, 

కటద ్య వద (అ.ఫ్రు) వాగ్దానము, ప్రతిజ్ఞ, 
ఒడంబడిక నియమిత ము, నీర్ణయము, నిర్షీ 
తమ్ము శపధము, నియమిత కాలమ్ము మేర్త 

మరణకాలము. ౨ లమ క దా ఖిలా 

క్, 

చీ వ 
జ్ కల్లా 

చ్యాడాకలి 

న్న ంట4ళి 
థి ఫ్. ఆ డితప్పువాడు, కొల్లరికీ లేము 

“అమ భీలాన్ _ షికకా ఆకికప్పుట, 

మూవ్ (పా ఆడిమరమ్వాడు, మా ట 

(ఆ) 8ళ్త వాన్దానమ్సు వాగ్టానములతో 
కాలముగడుష్రట్క శేళ్చళీపనుట, వట్టి మా 
తులు, శే శ్రవ్య వఫా(అ) అడీతీప్పని 
వాడ్సు, సత్యవాదిః స 

యు వాజ్ (ఆఫు) ఉపచేళము, జ్ఞానోప 
" చేళము, బోధ, మతోప న్యాసము," నీత్రి 
బోధ మతబోధ, ౮ ళ్ రా ఏం ంకర్నా 
(శ్తా) మతోపన్యా సము చేయుట్ట నీతిబోథ్ర 
వేయుట, ఇనెతికోపన్యాసమ్ము మళముప 
న్యసీంచుట, స 

ఎగ్ధవ్వి వఈద్ (ఆ, స్రీ) దుళ్ళపధము, అప 
కార కపథము క్రీకు వేచెదనను ప్రతిజ్ఞ, 
బెదరింపు. | 

(డి వగా (అ, శ్రీ) యాద్ధమ్ము జడము, 
అల్లరి దొమ్మి, క ల్లోలము, 

రగర 4 వగైరా (అ) మొవలైనవి మొదలు 
గాగలవి, అటువంటివి ఆదుల్కు ఆదిగా 
గలవి, | 

త వఫా (అ) ఇెన్లీంప్యు పలీకిబొంకమి, ఆ 
డితప్పమి, యదార్థ, "నెరవేర్చు, మం 

సహామ్ము చెల్లింపు, విశ్వాసము విళ్వ్యాసపా 

(ల్త్మ నమ్ముకమ్ము, మాఖటనిలుపుకొనుకటు 

వాగ్వానము "నెక వెర్పుటం గ ల్ని ల్ వా 

"బేగాన (పా) కృతఘ్నుడ్కు విశాంసర 
షి శ శత వీ లాల్సుడ్డు, విళశ్వాసములేని, యి బ్య త్ర 

తంగ క్ జ ళా . జ్ ఎపరస్స్ (పాక ఎరీజ్లైడు, విశ్వాసవంతుడు 



ల్ు! ఎథ్ర - దార్ ఆలీవ్ (పా) 
విశ్వాసవంతుడుు నన్ముకన్థుడు, ఏ ఆయి (క్ర 

జమ ఆర్ విశ్వాస పొతుడు, గ్య భ్ గ్ క 

_కర్వ్నా (శా వార్చెనము 'బన్లించుట్స 

విశ్వాసము జూపుట్స మౌట్ట "బైక్టంచుకంః 

యి (| క్ వఫాత్ '(అ. (శ్రీ) మరణము ,షాన్చు, 

మ్పుతి, 

ఖాజకీ జం కలే 

(లీ య వసాక్ (అవు) ఆనుగూలము,ఆను 

కహంలము అనుగుణ్యము, "మైత9, 

ను జుం (సుము* 

వేం వధ) (అ) సంక్రూర్గమ్మ ఫూ గ్ల మ్య, 
పుహ్క్హూలమ్ము సవ్యుగ్థియైన. 

భో ళ్ 

ణం ర్స్ న 

క ఉాలీలాని 

9 బ్ర నప్స్ క్ (అపు) అనుగుణ్యలే, మైత్రి), 

అనుకూలము, 
అంటీ 

్టె వీ వఫ్సార్ (ఆ) పుస్సు అచ, హు. 

ఆధిక్యము, పూర్తమగుట, సంవూ స్తతః పరి 

స్ట అనీ 

యదు క వకావాల్ (ఆ. .క్ర్రీ) నిగ్గజ్ఞగ, సిద్దు 
మాలినతనము, అవిఇ్రయత, గుండనగొయ్య 

తనము, పో౭ిరిత్రనము, 

4 జల 

| (శ్ర వి(వుకార్ (ఆ.వ్ర) శాంతము, నిదా 

నముగల్యభిడియము "నెమ్ముతి, తిన్నదనచ్ము 

'గాంఫీర్యము, "కెజ్దగనమ్సు పెత్తనము, మ 
రా్ధద కౌరవమ్ము భునత్స గొప్పగనమ్ము 
్రైర్యము, నిశ్చలత. తొణకళమి నిలకడా, 

ద్ (్ర విశాల (ఆవు) యుద్ధము, ధాటి, 
వాటు, బడుల 

తం వకాయొల (అవు జరిగినవి సంగ 
తులు వర్తమౌగిము, వార్త; జీ, డములు, 

(ఏ,వ ననే ప శ్ జా లూ -నిగాక్రా 

68 ్రో 

(ఆఅ) వార్ని లీఖుం, 

అకు కళ 
సమయమ్ము -బీళ, 

కస్ట 

వంకట 5*లమ్మ 

'తేప, 

యత యత్తే -బనక్ (పొ) అవ్వ 
డనస్వుడు, ర లవస్క % నొాదిము. యాతి 

యతం లాగే న నీ 
డు, "గా న్ు స్స స. 

! 

“5ెట యు | న్స 

గ్ (ఫం )౧9యినస్పు 

సంస భాసనంయిము జాావపస తా, టిం (గం 

క య కాపర్ (ఊఉ) యధా 
“గాబము, అగ గము సకస రత , 

టీ సే య అ క్ య. (1 ష్. ల్ న్ 0 కొలనగ్ని , వేళ 

సబ్బనివొడు, (వ [1 న. కాట 

(ఆ) “రొంప 5న మా" లీ మునే తాత వ్ 
లట 

టంటే గ్ ట్ క (య) ఏన? స్పి వసు 

ణ్ సర గోససుయా మునకు, "నీళర్కు 'సకె 

య) టయత్వ-ట్కినా 
గందము, 

లముఖ్యళ్ళ 
అధీ. 0 

స్. (14) నంగ టంచనుయను, 

యత క్ యత * నానక్ (పొ, 

“వేళపాళ 

ల్ ఎప్పుదం నిప్పును, (స్బ్యడిస్పుడ 

సకం రసన |! ఎ యకం ఎ, వాపసీ 
జ్(పా ) నురణు కాలము, “ఎ భరరాం 

నవక ంయూా'నరుయ ముపంజటాా దగ్గ స్ట 

మణ'నమయము, 
గ్గ ॥ ద ఖీ (( పత

, 

జ+ని భి 

ఆనా సాగ్ తస” (ఆ) అస్నుడన్వృు కు, క్ర 

కొలములందు, అవ్యుటో క్ ట్ ఆ ఆవనక్లే 

= ఎ౦ంతవగన్త తి, ఎంపనుక్క ఎస్సటిన 

నుక, స ౧) చొల్లు అంఠతవరరు, అందాక 

వ 

ఛే లీ నక (ఆ, బహిరత్తృమ్సు మెను కు ,-గా౦ 

ఫీగ్యము, బరువు, భారము, గురుత్వము, 

ఘనత, గొరవమ్ము ము ల్య్యాద,గొప్పతనము. 
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పరు వు, పెత్తనము, శాంత మెన్న నిదా 

నమైన్మ ెమ్ముతి?ల, గంభీరమైన, 

యంత్ర వక్ అత్ (అ. శ్రీ భారమ్మ 
పో9ద్బ్చలమ్సు బలమ , ఖ్రాన్నత్యము, గా 

రవమ్సు పరుపతి; మర్ర్యాద।, నమ్మకము) 

ళీ ఆవి టి 

అమిత క్ వక్ ఫ్ (అపు) నిలుకడ, నిలుచుట; 

స్ట్ంత, నిదానము, ఆపుపల, విరామము; 

విశా౨ంతి, ధర్మసాళత్తు, ధ గ్మార్ధము, తెలివి, 

బానము. ఒ౨ ( యమక - నామ (పౌ) 
దాసప(త్రము, 

గీ నక్ఫ (అ.ఫు) నిలకడ, వ్యవధి వి 

'రొమము, వికాాంతి, అపుదల, 
అబనట్రి 

యిట్యనీవ్ ప = వక్ ఫియల్. (అ.టక్ర్రీ) దానప 
(త్రములపట్టిక, చూడం యాట్వమి!, 

అనీ 

"న వే ఏ వకూల (అపు) సంఘటనమ్ము. సంద 

మం పతనము అవతగణము, అగుట 

జరుగుట, వర్త్వనమ్ము నైమిత్తిక మ్చుసంగశ్సి 
శాలి వష? రే భం = తటస్టింయుట (1. అసో ౬ పి కాం 

ఆనా (ఊఉ) సంభవించేబ,సంసఘుటించుట, 

జరుగుటు, 

౧౨ తం వకూ (అ.పు) జగడమ్మ వొమ్మి; 

ఆల్లర్కి ఆపళత్తు, _నైమి త్తికమ్యుఅపాయము, 

అవటం వకూస్. (ఆపు) జ్ఞానము, అనుభ 

వము, అెలివి ని వేక ము యో్యత. 

ఏ! చేయనే దార్ (పా) అనుభవ 

జుడు+ నై 

యిం క వ(విికాలత్ (ఆ.,క్ర్రీ) ఒకరిపనిని 

మరియొశరుచేయుట; దూత్యను రాయ 

చారమ్ము పంతినిధిత్వము, పరి స్థవాదము; 

పకువాదమ్ము ఫుంచి వూట, యీ క 

( ర్ -కర్నా (ఉ) పకతువాదమువేయు, 

పకార్థవాదముేయు, ఒకరికైపనిచేయు, 

ఆ 6 యీ ర్వ -నామ (పౌ) (పతినిధ్ధి 
త్వము, పారితినిధ్య పత్రము, పషమవాద 

పత9ము, 

లభ వకీజ్ (ఆఫ) పకవాది ప రార్థ 
వాది, పంతినిధ్ధి ఛాయచౌర్హి ఒకరిక్రైపని 
జే యు 

ఆమ్-ముళ్లక్ (అ) సర్వస్వతంకంపితిరిధి, 

సర్వస్వతంతు పకువాది, సర్వాధి కారి 

(సూ వగర్ (ఫా) అయినను, అయితె అయి 

గెరుడల, ణే ఏ -స(పా) -కానట్టమున, 

$ , వలా (పా. శ్రీ) తాలము.బుకువ్వు విహ 
యము ,వ్యవహార ము, ఫే ట్రా చే దసీలా 

(పా ఇప్పటి కాలములో, ఈదినములలో 

ఇటీవల, ఇప్పుడిప్పుడు. 

త ఖీ విలాద్ (ఆ. క్రీ) (ప్రజసనమ్ముఫుట్టించుబ, 

యితల్వీ విలాదత్: (అక్ర్రీ). జననమ్ము 

పుట్టుక. 

యిల్లల్లీ విలాయణ్ (అ. శ్రీ) దేశ ము, 
పా9ంతమ్ము ఖండమ్ము సీక్సు పర టేళము, 

రాజ్యము, రాష్ట్రమ్యు ఒకరిపనికైవూ శ), 

ఫూట్క ఆచార్యత్వము మహాపురుహత్వ 

మ్సు సిద్ధి ఈశ్వరసాన్నిధ్యమ్ము. సిద్ధపురు 

పుఠ్వము, టి ర్ధయల్త్లలేే - పాన (6) 
సిద్ధునగుట, ఈ శ్వ ర సాన్నిధ్యము 

నొందుకు* 

పరదేశి, పిరంగిబేశస్థుడ్కు యవసుడు, సీపు 



వి 1/0 విం 
వాడు, బూలతివాడు, నా. క (1 శ్రి 

వ ఖ్ యా. శ వస్ సనుంనమం ఇ యి, య లోనీ ే , 

బిల్లీ గాం1సార ఫనిల్లి, నాన్ని ఎల్లి 

చ వల్ద్ొ-వబగ్ (అవు) పుళుంకు, గొ 
డుక్కు సంతానము. 1 య! మ్వి - 
ఎస్టి ిత -0' మి. లంగ కొడుకు, ఏ 

ట్ర టీయి ! -ఉల్.కాలాల్- శ్ఞారసఫుగ్రు, 
డు ఇం్గాలికొడుకు 

పంటీ, నభినుగ్ (అ. న్నీ) వంతం + ఆహాలన్లే బే నం) ( (వూ గ త్ర పర్సు 

వంశము, 

లం ల లే, పల్యలాంల (ఫు) అల్లరి 

నొల్ల్ట, రోదనమ్ము ఏ న్ను గంద్రగోళ ము, 

గల్బంతుు ఉ దేేకము, తీవ్రిత్ర, కంర! 

తాత్సాహాముు ఆసక్షి, మోహము. 

టీం వలే (సా) కాని అయినన్సు అయితె, 

అయినప్పటికిని; ఇంకను 

త , వలీ (అ.ఫు) ప్రభువు అధికారి యణ 

మాని, నాయకుడు, 'స్వొమి, ఉర్హ్యగ"ధ్ధి 

"కార్తి ననాకార్శి చెలికాడు సవా యుడు? 

సన్నిహితుడు సిర్ధుడ్రు సాధువు, ఆధా 
ర్యుడం, మహాన్ముడు, న! | ఆ తనము 

ఖై (అుభగవద్భక్తుడుం చి హక! సు 

ఆఅహూడ్- యువగాస్కా నియమిత ఉల్చేంా 

ధికారీయంలే ఏ యొంనిఒమత్ (ఆ) 
ఫపోవకర్త, సంరతుకుడు, 

రోలే - లోహా - య్యస్వా వళేక్వలీ 
శిన్-వలాళిన్ (అ) కాన్సి అయితె అయి 

నప్పటికిని. ఇంకను- 
ప ఫ్ర “న్న ॥ గారల 3 లీను (అ ప్ర సెంద్లేవిందు 

అం నూంవొం (హి అట్టు ఆరీతిని, ఆ 

వీధయగ్యా అలాగు టల 3 
-కావూహి (ఊఉ) ఉన్నది ఉన్నట్టు, 

ఎెట్టున్ననం, ఎన్స బచా క్ ద, తగ్వ 
తు, కలి ర అన్ ఆ (హా) స్ప వ, 

ఫ్రై మ "షే ఖ్ 

ర్ నొహా (వీ?) (వి ది “షు, వొడ్పుం 

| నంలిం (0 సబల దె, చ 
రం శల (69) మభ దొత్ర, నర్వ దొత్ర 

ఈశ్వరుడు, 
వ! 

ఇకో (ల వసశిన్ (9) ! కు ముచ్సలా 

* వళి 
నులు అం బంంగాబు సనిము వాగు, 

| చం 

ఓం ఢి వసి, (100) అకు ద్య ఆడ, అటు, 
శ ఫు తీ జై 

ఫా లలు వై స 
న. ే తను జేక్ సలు ( ఎను | ల [0 క (సాం (6 

6 టిదక గ ఇ రిళే స్థలమంటె, ఆవ్ష్చే 

౧ "స, 

అడి ప నస టో (*9,ళ్టు) దొనము, ఈక, 

ఆధప్రై వకుల (అ) కశ్వరదగృమ్ము. బేవని 
యనుస రసం మువలన దొరికన ది చూడు 

| 
సక: స 

ఉద వర్మా (అపు భరయ భాంతి వెళ్టీ 
నముకము 'నగ దము, 'నంో వమ్ముథిను 

మానము, బని? గలంఘు న యయ్యుజుదకం; 

రం. రసట అన్నాము, 
ఠీ నా: జీ 

ఆంద వ. (లు బి0 ఎఈిగల, (ఫిమనల, 

'ఎంకయాగర్ముకు, 'సంకోచించ్చు చపలచిళ్తు 

డు బింంరు సముులవా ను 
దట (0 

హవా పోటా షం (9"్రీ ఆక టిం యేం” వెలా 1 |) న్స 

వాడ, అమీ, 

లపై వొహే: (హీ) ఆక్కడ నే, బప్పుడే, 

తర్ శుణ హే, తలే స్థలమం భె, 

ఊం నే (హ్ భ్ాయ్యి రక్ 

యణ వీగ్ (పొ) వీరుడు, క్లైర్య? "లి, 

(0 చం వీ! వె)రాన్ (పొ 'పొడంపడిన 



ల! బీ 

నిర్తాముష్యుము, జన “హిత మైన. 

న 2 వీ'వైజంన (పా,వు) పొడు, అ 

ధ్వానమ్సు అరణ్యము, . అడవి, ఎడార్హి 

నిరానుహ్యుమా. 

తో! ఏ వె రానీ(పా, క్రీ పౌడుపడుట, 
వీడు-గానున్న ది పాడు గానుండుట టృఅధ్యా 

నశ్హీ నాళమ్సు ధ్వంసము, పాడు 

(ఎం “రో వెన్ -వైసా (హి్ర్రీ) 
వెన్యుడ్కు కోమటి; వయస్యుణు, 

( టైగా (హీ) ఆటు, ఆరీత్తీ, అటుల, 

య 

ది హే (అపు) హూకారము, ఇది ఉరుదూ 

'_ వర్ణ్శ మాలలో ముప్పది నాలుగవ యక్ష 

రము, అరబీలో నిరువదియేడవది. పొర సీక 

ములాో ముప్పది యొకటవది. అరబీ అజ్టదు 

వస సాంఖ్యమందు యిది అయిదునక్రు సంజ్ఞ 

“గా వాడబడును. 

అహా (హి) హా అయ్యో, అక్కట్ట కట 

కట్ట శాదు కూడదు, 

, మ (స హాబూడా(హి.పు) దోపిడిగాడు 

తో9వబు కొట్టునాడ్సు తెకవాటు గాడు, 

బూ బివాడు(పిల్లలను ఛయి"ె పెట్టుటకు, 

కన (ది హోవూ (ఉఃఫు, విల్లలకుతినిపించు నల్ల 

' మందు, 

మట వాతిఫ్ (అ.ఫు) దేవ త, దేవవాణి, 

ఆ కాశ శాజశ్సి ఆధిబేవతి, 

గభ టి హాథ్ (హి,వు) హాస్తర్కు జేయి, కర 

[1 
వి ఇక మశ వెధన్ ఎనో [4 1 

పొడు అఫానము, ఆరణ్య ము ఎయరూరి, ]॥ 

ట్ | 

అటు. 'ఎన్లు 6 ఓుబ్లు -కా వైపా(హి) 
ఉన్న ఉన్నటు యధా వూర్వముగా? 

నా -హీ అక్ష్రుఆలాశే ఆరీతి నే. 

(సన్లు నేమ్ (హీ) చేషమ్ము దుస్తులు, అభ 
రణముబు; చెళ్యులు. 

లం వెల్ (ఆఫు) దుర్దళ, విషక్తు పాప 

ఫలమ్ము నీకు కీడగుగాక యను తిట్టు 

(్ లీల వ కమ్ (ప్ఫా వైర బుద్ధిగల్క 

వై రశుద్ధినోర్సు పగదీర్చుకొననోరు, 

(లీ ఏ “వేల్ (పాప) జయము ఆధిక్యమ్ము 

వాగు, మేలు కనుము ఖాతము 

మ్ఫు అరవేయి, అధీనను , స్వాధీనము; 

హేతువు మూలము, బెబ్బ్ర మూర్త సం 

రమణ శక్తి. సామర్ధ్యము. 3 ట్ర (దె 
_ఉతర్నా (హీ) జేతి యెముక.-శొణకుట, 

-ఓట్ శీనా (హి శేతులు ఆడ్డమూపెట్టు 

_ఉచే తనను కాపాడు కొనుట అేక బెబ్బ 

“మొ!వానిను* కృతా అట్నం మళోను టి టి 

(టా (భో శ వడ్రాధా 'తేనొ (హ్రీ వేయి 

వదలింషుకొనుట్స సంబంధము వదలుకొ 

నుట, వేరగుట= 00 అట (నై -జ ళా 

నొ (హి) చేయియెక్తుట్టపలాముకేయుట్ట 

దండముపెట్టుట, (దీవించుట, శవించుట్స), 

సంబంధము వదలుకొనుట్క కొట్టబోవుటు 

చఎయిమోరుట, చెయిజేసికొనుట్క, నిరాశ 

'దెందుట(దాన ము జేయుటకు). | గ క్. 
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_ఆనా (నీ?) నొగకుటబ్క లఖిాముటను పతిః 

వచ్చు, జర్ సములా*కివచ్చు.ఎ. ళో ( 

(టు (ట్ల -వాంఛ్నాా (హి) 'చేతులుకట్టి 
“వీయుట్న షు తులునగో డించుకొనియులండుట, 

సారగ్ధించుట. 0(సు ట్రయి -బటానా 
(హా) చహింయాపడుట, తోడుపడుట క లసీ 

పనిచేయుట ౮ ఏ ఫ్లై ట్రయ్ -బధానా 

(హీ) చెయి జూఫుట్ట నంబంధము కలుగ 

జేసీ కొనుట, ఫోన న్ు స్రట్టించునొ నున, 

ఎక్కుువచొరవక లుగ? 'బీవికొ నుట, మొచుు, 

ఒకరిసాత్తును ఆక౦ిమించును భక స్వాధీన 

పరచు కొనుట (6ంవిఎను ట్రై (ద - 
బండ్ హోనా (హా) రిక్ళ వాస్తుడగుటు, 

నెట్టివేయిఅగుట, డబ్బు లేకుండుట, పనిలో 

నుండుటకు, సయి విడిగా నుండకపోన్సుం, 

విరామము 'చేకుండుం గ, ల ౧ళోయె వ 

ధర్నా (హి) జేయిఅలయుట, ఇబేయిత్తిస్న 

రిపట్టుటు. (జస ట్రీ -బ్రంస్న(హి) 
కేయితిరుగుట్స "నేర్చు కలుగును. పనిలో 

తీరట ఎల్లి - టీంట్టు టక [భది 

(ఇ - పొవ్లూం ఫూల్నా-ఫూల్ జానా 

(హి) “కాలు సతులు ఇాాచుట, బ "ము గ 

ఫోవుట్స దిగ్గ్యయనొంరుట్స ఛభయపడంబం 

త్ర లే “టయ -పొన్లూం ఫేలా 

నా(హి) వ్యాపారము వృద్ధిసరచుట, కొలు 

సేతులు జాపుట, (4 లకే ౪ శో 

ట్ట (శ థో [ఏ .పొవ్లూ. మౌర్వ్నా 

-- వెర్ మార్నా (హీ కాలు సేతులు 

కొట్టుకొను చుండుట, వాధబే తన్నుకొను 

చుండుట్క సిజగిజ లాడుట్న చాధపడుట, 

కాలుసేతులు కదలించుట, ప౦ియతల్న్ను 

వేయుట్క శ్రమవేయుట్న్ట ఈదులా కుటు, 

గట 

న్ _సన్ గ ఇ హువా తానా 

టి శా ద స్ 1 గో ఎఫెర్ గచ్న్ని (5) 9) 'బీచిలలినుండుటు షస 

ముగనుండంతుం (క్ట ఈత ట్ర ఆయి 
సట్ తోం" పొలాస (సళ) రీతుల్బన 

పుంస్ణతో సాగు యుచుండు' క చిగ్లిర్సు 

బీయుక' ష్ "దు!! నగ అర్చన కీ 'బెాధసడు'మం 

దుటు, లప అడ్ర(యె ఆస గన్న (హి) దొర 

కుగం ౧౦౦ చుట, స్ట్ “కాకి స పడటం లా (్స్సీ 

6 (టు సచాంస్ల (ఏ0) బేయిషాదు 
గ్ ఈ చి, ము ట్య 6మునుగో నుట జి 

6 ఫన్సు ఎహగ లస (సిం) 'జవట్టుల, సహా 
యపనగుట్ట "బీ, మూత మొ సంయట్మ కరు 
“పంచండి, "ధ్ర" ల్ లః ర్లు అభి 

జగ రన్న( ఇ బీ'మివణనును, “ంట్లంట టి 

ఎస గ్న్నా య. శీతిటో న ముసట శ్స్స 

మిం మ్ య. మసం, 
క ట్ర 

6 సతు అభ (మ 
ఇసంచులు నీ *ళు ఓ 

బ్చ్రి యం "సు? 

సస్టలా వా(హి్ రయి 

ఏ నై ఆభ (మ్, 

పడుట టట్ - ఫకాస్ట(పొ)సాము 
బీ ముకి, గోటి గ్త్ బ్బు' ఎట 1 ఫ్్రనా లట ( 

టో అన్ని (సు రం కించుం, 

పగ్గం ము, గర ఏటి 6 ల 

గనుాటూా కళా న గొర్పగా తినుట, 

ఎంగిలిపకుం. 6(ట్యాది టే ంశము ట్ర (యి 

కూట)" పరార్ పె నా (హీ 1వయిపడిపో 

వు చ్ము బిణికి పనిజీయజాలకుండు ౧, 

పరపతి తప్పిపోవుట, అప్వుతీ సీకొని ఇచ్చ 

దనన్న క"లముని కు ఇవ్వ లేక ఫోను, లత్తటి 

టే (ద్దు నాటా (హీిి బీయి నొకికొ 

నుట మిగుల దయచిగానున్నదని యానంది౦ 

మటు ఆలే (ప్దులఖి (ఏ -భాలాక్ (హీ) 

పహాస్తలాువముగల వాడు,దొంగ , ముడీయి 
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విడుపు, 6]న్లు ట్ర (యట -దలానా (హి) 

జ్ర్యి జనీకొనుట, కొట్టుట-చెయిమోరుట, 

దొంగతనముచేయుట, (పీ ,ట్రి(టి - 
చల్నాా (హి) చ్రయిసాగుట్క కలిగి యుం 

డుట్ట ద౦వ్యవంతుడైయులడుట, సని సొ 

గుట,కొట్టుకొనుట,కొట్టుట, దొంగతనము 

య. అలవొటుపడుట్ట పనివేయు -చుం 

ట్, శ్రద్ధను (త్ర $ఎపంంట్ర టి 

ర్ల క క పడ్ జానా(హీ) 

ెంటదగలీ బాధించుట, పగగొనుట్కఅన్ని 

పనులు వదలి యేదో ఒళ పనినే ఫూను 

కొనియుండుకు, పగ సాధించుట. (భీ (ద 
06 ఎ -ధోనా (హీ) చేతులు కడుగు 
కొనుట్ళ "సంబంధము వదలుకొనుట్కని రాశీ 

జెదుటు (ఆం గట్ టి -దేనా (హి) 

కేతీలో వేయి-వేయుట, వ'గ్చానమువేయు 

ట్స ప౦ళంసించుట్ట మెచ్చుకొనుట, సహో 

(హి వేయివేయుట, సంబంధము కలుగ 

జేసీకొనుట్క వూనుకొనుట, జోక్యము 

ఫుచ్చుకొనుట్ట అడ్డు తగులుట. ,భ్ర (టి 
య,) -రోక్నా (హి) శేయి కాలిం 

చుట, ఇజేతి నాఫ్రుదల జేసికొనుట్క జఇలిం 

చుట్క ఆపుట్స నిలుపుట, వదలు కొనుల్క 

వ్యాయము త్యంచుట, (సులి లశ ది 

_నమేట్నాా (హీ) వేయి ముడిచికొనుట్ట, 

వ్రోతిని "వెనుకకు తీసీకొనుట, జాలించుట, 

వదలుకొనుట, ఇవ్వకుండుట. ఎ ట్ర (యి 
౧ (క-సో జూనా (హ్ వేయి తిమ్మిరి 

పట్టుట (త అవి 6రి ఒభ్ర ఏ -సాళ్ట 

కరా (ఊఉ) చేయి మెదుపుకొనుట, అభ్యా 

సము జేసికొనుట, దెబ్బకొట్టుటః, అపకా' 

రముజేయుట, చంపుట పాడు జేయుట, 

జే భీ 

మహ్ జలాన్ లో (జ -కానూం పర్ 

రఖ్నా (హీ) చెవులుయూనికొనుట. కాదు 

అన్తుట, 'లేదుఅనుట్క ఎెరుగననుటు సలాము 

జేయుట (డిల్లి జాదుపలకు ద ర్చారులో 

'సలాముజేయుపద్లతి). ఉదాన -ట యి 

-ఖీంచ్చాా వ 
లుకొనుట్క చాలించట. దీ _జ్రి (టె 
-లగానా (హే) చేయిచేయుట్ట అకుట్ట 

పనిఫూనుట, మొదలు పెట్టుట, చేపట్టుట, 

సహాయముజేయుట,కదలించుట. ఇజయి జేసి 

కొనుట, కొట్టుట్క పంటెముకట్టుట_జ్రోయె 

రో -లన్నా (హీ) వేతికిచిక్కుట్టదొర 

కుట్క లభించుట. ఫ్ ఆభ (్స్ _.మా 

ర్నా (హీ) చేతిలోబేయివేయుట, వొచ్చా 

నముజేయుట్క పందెముకట్టుట, 'సంపొదిం 

చమట, కత్తి విసరట,కొట్టుట్కదబ్బుదబ్బున 

తినుట్కి స్వాధీన పరచుకొనుట్ట దొంగిలిం 

చుట, అపహారించుట. టే బీ -ట్రైి మ - 

మిలానా (హూ) ఇజేళులు కలుపఫుకొనుట్ట 

జజ్టిపట్టుకుసిద్ధ పీదమగంట, దానము జేయ్యాటం 

యం ణో (టై -మల్నా (పొ) చేతులు 

పినికికొ నుట, పళ్చాత్తాప ప పడుట్స దుఃఖిం 

మట్కచింతిలుట్సు దిగులుపడుటః. జ్ర ట్స 

టో రై బి టహి-మేందిల్ శీసా(హిిమె 

ప్పించుట్క వన వెట్టుటా్రీట్లు (భ్రట 

పిథా పాయీ (హి) వెనగులాట్టతన్నుు 

లాట్క పోట్టాట్ట కాలజేత తన్నుకొనుటః 

ముష్రియుద్ధము. య్ టి టంత టి హో 

థూ హాథ్ (హి) లే -వ-టది 

"వంటనే, అప్పటిదప్పుడే, తత్షుణ మేం 

$ ఆ వోధీ (పొి.పువా ప్పి ఏనుగం 

లక్ ల్లి ల్ టి -పావూం (హి) ఏనున 

కాలు, బోదకాలు, ట్రూ! ఏటే (2 



య డి శ/4 ఖీ 

ఎదొంత్. (హీ) వీనుగ దంతము. ళీ (ఏ 

[ టి _నాల్ (హొ) కళళస్ను ఏనుళమోద 

"వట్టగొనిపోనవు తోపు ల! ఏ ఆళి ్స 

_వాస (ఫ్*) మానటీడుం, 

యె (ప హ్ (హి. స్రీ) నంత, అంగడి, 

పా (ఏ హిబిర్ (అ) జ్ర వాస్, యాత్రికుడు; 

శ్చన్యను. 
కను (యె సహిజిర (అ, శ్రీ) మిట్ట మధ్యానస్న 

వేళ, "దందుజొముల. "సధ. 

ఆంటి హిజీ (అప్పుహాస్యగాద్య ఫెట్టై ల 

యాతి9కుడు, మక్కాాయా (న బజీవీన వాను, 

గ్ ఎ(ఏె హాదిమ్ (అ) పడగొట్టువాడ్సు నాళ 

కుడు, 

ఆ ఎటట సిదీ (ఆపు) మాన్దదర్శి గురువు, 

ఆఇార్య్వుడ్రు నాయకును, 

ఏటి వోర్ (హి,వు) సరాటయమ్ము ఓటు, 
నష్టము కోలుపోవుట్క అలసట. 6టు 
=జానా (హీ) ఓడి పోవు, లోవడుట. 

యన్తనాా (2 _-జీత్ (హి) జయాపజయ 

ములు, "గెలుపోటములు, లాస్ నస్హ్యృములు, 

ఏ యగన క్ ఆకర్నా (షా) జూద 

మాడుట. ట్లు చీ న్ బీనా (హా) ఓడి 

పోవుట, కోలుపోవుటం ఓటి / (న 

_మౌన్నా (హీ) ఓడితిననుట, లాంగి పో 
, వుట్కు అలయుట, 

(టి హార్. (హో. పు) వొిరము, మూల, దండ, 

(చం ట్ర ఉ -గనోళ్నా 
-ఘాోంధ్నా (హీ) స దండ 

గుచ్చుటం 

ఎయు టె వోర్ సీంగార్ (హి ప్ర) ఒక 
వూల ఇెట్టు, 

ర్చ నోరా (హి) ఓడుట్న (న 

ప్న (౧ హాడ్ (సెచ్చు) ఎముక 

ఫోం 

వోన్సు తి భాబి కంట్ర రంపపు 6 లయుట్స, 

నిళ్ళక్వ ర్రడసట, వినువ్సొ న ల్లో నీ 

ట్ టయ (వ్ల? కలం బనసా 

క. ఫ్ (వీల) వగ "స్తీ 

నస్టృపడుట, ఉహ సయ మువోంయ 0, 

ఏగి మ్బ, వాగ్దాన న ఘు 

లీ వుం శి తి 

౮ 0 క్ హక గాస్ ( ఫ్ర) (ఏం నునోగు 

గుం ము, కలబ్ససుని గి య 
ఉళి కర్రి 

ము, ఏ శీష 1. సు వాయనక్సు ఒక 

సహ ననఖ్టులీ వళ న్పీన్ము 
భె ఎలా ఇ 

(నం క్ న గబ్వ -న్సీ (% 'నంగలణ, "నీవ; 

ఆని మయు చు, (గి గస తు, మూస్థ్రను, 

నోీగిరి, “వం. కీ, 

అస్తి ఒక 
క్ జ (|? ఆ (లీ న్ణి మంధు'చట్టు- 1 వ్రషాా లీ? డా. ల్సి 

ఎముకల ఖోీటించు.. వ్రద్యుస్కు ఎముకల 

వేష చేయు నాచు ఒక మందు"లట్టు'పేరు 

(50డు6$ చెట్టు 1. 

౮ సేయ హోజస్న (సా) కడుఎక్తులను (బా 
న గగారిళ్ల “బీయుిచి. ఎళ్తులను "న 

రజా వ్రు గీగం 

ను (ద హాటిమ్ (అ) గట్ట కార్య భీర్ణమ జేయు 

సది, పో :'కము, 

అటో 

గారల ( భీ దను (అష్రు) కే సశక్సిగల, మ్పుదు 

మైన, లహ వైన, 

లట హాల్ (హి.,క్ర్ట్రీ) కదలిక్క చలనము, 
అదరుట, (పు) బండి ఇకను నొక్క 

ఇనుపపట్టా? నాగలిచుక్కాన్సి స డవ 

మొక్క చుక్క్చాలిః 

ల టు వాలా (హవ శాగటిపన్ను చాత 
సార" యి. పే తలో (ఏ ద -డోలా (వా) 



ఊగులాట్క చలవనమ్ము కంపము, అదరుట, 

శరాకంపమ్ము 

యి (ఇ వోలిక్ (అ) మారకమైన, చంపెడు, 
చంఫునద్య్శి మృుత్యుదాయకము, మృతుడు 

లీ (టి హల (ఆ.ఫ్పు) పరిచేవన్సు చందిపరి 
"వేపుమ్ము గుడి(చందు)నిచుట్టు), వృత్తము 
కుండలి, చుట్టు, సర, వలయమూ, 

జ్ ఏ హాలీ (వా.ఫు) హోలికుడు బున్న్న 

వాడు, న 

వో చి హామూన్ (అ,పు)ఎ-డారి, బయలు, 

హా (బక (నా 
రులుతిరుగువాడు, "తెరువరి, 'నసంవారుడు, 

టో (యె వోమీా (పా్యక్ర్రీ) ఆమోవమ్ము సరి 
యనుట దృథఢపరచుట, (పోద్చలము, బల 

పరచుట అవ్ఫననుట్క ఫారమ్సు. భారము 
వపొ౦చుట, ల తోటి - భర్చాకి 
(ఊఉ) భారము వహించుట, ఒప్పుకొనుట, 

అవుననుట్టు బలపరచుటి, వాచ్చానము 

జే యు ట్క ఆమోదించుట. 

టట హాం (హీ-ఉ) అవును ఆగున్సు సశే, 

మంచిది, నిశ్చయమ్ము. నిజమ్యు అన్తే, ఈడ, 

ఇక్కడ. 

త టి ఎ (టి [ఏ వశంప్నా -ఫ్నా 

(హి న సే రోజుట్క, ఊపీరి ఎగ 

, బోయుటం 

క మె (టి వోండీ (హ్, అత) వంట పాక, 

కుడ్య భాండరు, తపీలె. ఆక త జి 

గ్ా -ఫోడ్చా (హా) గుట్టు బయట 

'బెట్టుట్సు రవాస్యము "వెల్బడిపరచుట, 

బున (మై హాంసీ (హి, క్రీ) నవ్వ, పరిహాస 

మ్సు వేళాకోళముం 

175 

, ఈటె టి బోవాకార్(హి 

ల్ 
ఆకు [ది వోంక్ (హి.,క్ర్రీ) శేక్క అరుపు 

తోలుట. ఎ క్యయ.ద -పుశార్ (హి,పు) 
అల్లరి గంద౨నోళము, కోలావాలమూు, 

"కేకలు బొబ్బలు స్స ఏ ఆయి [స ఆమా 

రా (హి) శేక మ పిలుయ్టం 
యట క టి హోంకా- (హి్సి వై 

తోలుట, ఎడతెగకతోలుట, మ. ౦ 

మేట వడిగాతోలుట., 

హు (టి వొంక్సా (హి పళువులను తోలు 
ట్య ముందుకు నడుపుట్ట కేక వేయుట, 
పిలుచుట, ఏట 41! ఎ దామ్- (హిం 

ఎక్కువ వెల అడుగుట, ఓటి టి 

దూంీ_. (హి) జంచాలునొట్టుట, 

యు టి వొంకీ (హి. శ్రీ సన్న జీశ్రైడ (మ 
చయుదాపిండి జీళ్లైడ) సేవెలజేల్సెడ. - 

అ్రం(ి వోవ(వు)న్ (పా,్యక్తీ) ఖల్వము 
ఇనుపరోలు, ఎటిఎం టి -దస్త 

] (పా,పఫు) ఖుల్వమురాయి. న 

(ద [టు హాహా (హీ శ్ర) ముఖస్తోతమ్ము జీవి 

రింత, సాంర్థన "వేడికోలు , హాహ లహ: 

అయ్యో్యో; అక్కుట. (ఏ (ట్ ట్ వ ఖా 

నా(ూ) 'జేభిరించుట్టు మిక్కి.లి వేడం 

కొనుట, హీనముగా అడుగుకోనుటం 

పు) హాహారవమ్యు 

శోకము, దుఃఖము; జయజయ రవము, 

యు థి హాయె (ఊల్ర్రీ) హో అరయోగ్టి అ 

కట త్త భురు, శాపము. యై తు ది 

ఎలే (ఊ) అయ్యా ఛళిశే. 

ల$ టి వోయిల్ (ఆ) భయానకము భయంక 

రమ్యు దొడ్డ "పెద్ట, 

| స్వామి హిజ్డా (హి.పు) మిట్టపండ్డవాడు. 
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[౫ ఖఆయమిహాబూత్ (హి.పు) అవతరణము, 

దిగుగు, 

ఎమి పొబ (ఆఫు) దొనమ్ము బహుమానము, 

గి ఆ (చ్వది “నామ (ఆ) దానపతఏ)ము, 

ఆంది హట్ (హిం త్ర) గుటుక్కు. (మింగు 

స్ట చప్పుడు). ర ల్టాంది -ఇర్నా (పా 

గుటుక్కున మింంగి వేయుట, దిగ మి9ం 

గుట, అపహరించుటం 

సదిహా ప్పా (హి.ఫు) 'సుర్మెని ఆహాగమా, 

"మెత్త -గావండనది, గుజ్జుగా నున్నది, సో 

భము, లంసముః 

అభి హవ్పూ (హి. 

ముసలిదిః 

య వాత్తా (హిపు) పీడ్కి తిరగళలిమొ॥వాని 

పిడ్కి పట్టు ఇెంగల్సి సామిష్యము, గొల, 

“ల (అరటి కాయ మొ॥నపి).0 శ (ఆటు 

-మార్నా ఉ) దొంగిలుట* 

యము హల్క్-వాతక్ (అ. శ్రీ) అవనూన 

మ్సు పరాభవము, 

ఫస సాది హాతోడా (హి.వు) (కమ్మరినాని) 

సుల్తై సమ్మెట 

ఆ ఖియి హతోడీ(హిష్ర్రీ) సు (చిన్నది). 

శద సాథ్ (ఓ =ఫు) సాస్తృము, క్రేయి; మా 

డు ట్రెర్ట్ అను పదము, (| ్తళ్ళు ౧ 

త్రీ) బోసినోటిది, జూల 

_ఫూల్ (హీ) చ. 

త నా (హి కేత్రతో నిము 

రుట్సు వా! గ్య లాఫఘువము, ఫు. 

న. జబాఛగాతినుఓ స్ గటు అపాట్టీ 

ప్ర) ఒకకత్సివాట్టు ఎదుటివాని భు 

సు కళ్ళు న -శడీ(హీ) ఖోత్తి 

సంళకెలలు, | తస్య ధూ -ఖంణా (హీ) 

హాస్తలాఘవము. ల లజ్టిం కల్ (హి. 

 ఈఖ 

రేలుఫ్రైూటయం ఈత “లేనా (హీ 

"చంట్ధలో వ వ 

యుండుజక న లాసము. ల గ్ ఆఉటానాల్ 

(హ్ఫి చిన్నతోోష [ఏ ఫృ(ఏనుగమిద' ఫట్టుగ్” ని 

ఫోనునది; "జీతలిప ని, 

శి షా” 1 

క్ష న 
ప్రష ప'శథ్న (0%, ఆ) 

వ'సై లి" 

బా సము టక్కు. 

ఫ్రునః ౧ సు (టా 

గు [మీనుగి 

టా వ? థ్ సత) గుట్టుపు , సొరసపము 

టట 0"? వ జ సుల(టో . 

లు"న111. ౧) 

(పా (పభ )3 సైనత్యట్రన్యు హా స్తకార్తి 
క్ 

వః సంస |) న లా ఎరాసనా- 

(౩ కొళంగం 

శ్ ర్వా బా చ్చయార్. (హీ,ఫస్ఫు ఆయుధము,. 

పనిముట్టు స్గ మట్టం (పమిట (స్ 

బ్ర ల వ ష్ +) అయుభములుధి/ ప 

వ. (సా కె (స్) శ స్ర్రుధారి 

( యేన), గస, మునులు గాగి(! విన, లీ క 

న. బందీ (హా) కక్ర్ర ధారణకు, 

ఆయంధము. భగించముట. థ్ ల యా 

ఆప్ట్ (ల ళు (హి) ఆ యుధమాలతో పాశా 

డుట. ోం పా స్టర్ (హీ) కస్ట 

యుద్ధము; గుట్యు ఫో బాటకు: కలంగట్య 

ఫోంాటము మ 

ఆోసటూ ఫ్ * +జనీ(వీ ల, ట్రీ ంంర నీయి్యి దష ప్వట, 

న్ కూ నళ? బలొచా: (తొ) వస్ప 
టలు నొట్టుట, పరిబవించుట. టో 

పర్ సర్ రఖ్వ (హి) 
న “కెసంచుట, ఛి ఆపక 

= 7 ము 

ఫా “పర్స్ షర్ నూ గ 

క 1 అవకల గాజేయుట, మూయ 



ఆచి గ 
సాం నన మాయా ాభాాామాత్నా 

వ్ (వట న! ప్్రఅ అరజేయిదురణ్ 

“పెట్టుట డబ్బుకచ్చునూ దనకనుపింయట. 

ఎ వాట్ (హి. క్రీ) హాఠము, మూర్టమ్య, 
“వొంకీతనము, కో ఇది చ టి “భక్మీ 

(హీ) (వాఠధర్మము) అన్యాయము అ(క్ర 
మము, 

లూ] ( హాట్టా ఖట్టా (హి ) పుష్టిగల, కుడ 

నల, బలిసిన బలిష్టమైన, మ 

నిరోళమొన, 

౮ హటానా (హి) నెట్టుకు, - తొలగిం 

మ్ట, పారదోలుట, ఓడించుట, జరు 

పుట, మరలించుట, ఆపుట, 

౨ (యె హాటాన్ (హి.పు) వెళుదీయుట, మర 
లుట్క 'వెను కకుమరలుట్స మ. 

లీ (మె వాట్ తాల్ (హి. క్రీ్రీాఠరశాళభను, 

సమ్మె, సమ్మెకట్టు, ఛ్ని వ. న్ 

(పు హట్నా (హి) జరగుట్క, తొలగుట) 

"వెముదీయుట, ఓడిపోవుట, నిలి చిపోవుట, 

ఆపుదలయుసటి, 

1 ఏ హట్వ్వా (హి,వు) అంగడివాడు. 

ఆతమ వాళ్ (హి, శ్రీ) వాఠరు, 

త్ హాటీలా (హీ) పాఠము కేయు హఠ 
శీలముగల, వెంండిః 

య హటియా(హి. క్రీ) అంగడి సంతం 

సదా హ్జ్ (9.ఇ్ర) వియోగము, త్యాగము, 

.వీడుట, వదలుట, బేళ త్యాగము. 

య్బుద్దాది. పీడైక్. (అస్త్ర) త్యాగము, 
వియోగమ్ము దేశ త్యాగము, 

యాని 
శకముం 

పతీ (అ శ్ర) మహమ్మదీయ 

'దోలుట, చ. కాక! లావు 

ఘనము, - 

పమని సాజ్ వాహాజో (అ, శ్రీ) నిందృుదూహ 

ణముం బ్రహ ఉనని -మలీహూ(అ) నిందా 

గర్భితము= 

ఎని హుజూమ్ (ఆ.శ్బ) గుంపు, సమా 
సాము, మూక జనసమూవాము, శ ఎనావి 

తర్ (ఊ) గుంఫు. హఫ. జనము 

చేరుట, జనముమూగుట_. 

యని హిజ్జై (ఆఫు) గుణతము- 

ఎద్దుని హర్ మచర్ (హి. శ్రీ) వెనుక 
ముం చాడుట్క్టసంకో దము, ప ్దాంగ వాతి 

-కర్నా (హి సంకోచించుట, వెను, క 

ముందాడుట, 

కూవి వాచ్ కా (హి) దెబ్బ, తాకుడు, కద 

లిక, అదరుట్ట ఆదరు,ః 

స్వ యామి హి న్కిచానా (హి సంకోచిం 

చుట్ట వెనుుకముందాడుట ,ఆనుమానించుట, 

ఆవమూవి హిచ్కివీ(హి..శ్ర్రీసంకోచము, 
అను మానమ్ము వెను కాటు. 

యువి హీిచక్నా (హ్ సంకోచించుట, 
“వనుదీయుట, శంకించుట, జంకుట, వెను 

శాడుట. 

ల్జో ఉమూది వాచ్ కోలా (హి,పు) కదలిక్కఅదు 

రు తాకుడు, _ 

తోచ్తాది హిచ్మీ (హి. శ్రీ స్త్రీ) వక్ష క్ట. చెక్కిలి. 

ఏ (వ్ల ౧వ స్తి్టన్దాని -బంధ్ జానా 

(హి) వెక్కుఖట్టుట.. టమ స్వక్టూడి 
హిచ్క్చియాం లగ్నా (హ్) వెక్కిళ్లు 

, పుట్టుట పా9ిణోత్క 0) నుణావస్థలో నుం 
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ట్ "వకు వెళష్ళూయేడ్చుక్నం (౮) (న ఓటి థి హే దా సభల నా (ఉం) రోరాను 

(ల -లేనా (హి) వక్కట్ట్సవక్కుచుం గ ంంన్టము. విక రియనునుట, మరొను పథన 

డు), ము ఇమ+'బయగుటం. (0 ఫే ల్లా -కళ్నా 

న్ శ లం టిజి జ శ జ్జ 

ఏమై హద (ఆఅ.సు పడగొట్టుళ్య / పొ డు'భీయు (ఈ) రుం+సు పటినోసు ఖగ )ముంచుక, 

టు పనాళము, ధ్వంసము: ఉదార స్వైస్స | తా సై. (గస్టు భళ్యుయ్ము.. పష్టైయ 
యో క ఓ 

ఇ "దాన్యముగల. సుగ “మూ కెటి నస, 

జ్ న్ జలే గ్త్ నే క! ర్ స 1 ఏమి సహాదాయా (అపు) కానుకల్యునూడి (ర్రద్యూ గిస్త (బట్టు ఎముక, భల్యము; 
స న జ శ్ టగిణ ౪ స * 

“దలు (పవ 4 బడి). క (అమూ' టను. (1 ని, రఫి అము, 

యా టి ష్ . _ 
యం! బది పొదాయశ్ (౨ శ్రీ) తోం 1 దు వ్” (1% బమునగల్న ఎకుకవ 

వి ఇక 4 

జూపఫుట్క మగ్దదగ్శక ము, సవవ్తుం, ఊప "అ సెట్ల గ నున్న, 

'బేశమ్సు మాగ్దసిదగ్శనము, టల! డి 

అశ నావు (పొ) జాననమ్ము నిబర్గ్గు 

జ అనేసి 

| ఏ ఫన్ లతిక న రుద ద దం 

సి మా క? నిర్ = క [ ( ష్ట్ర) ) వదరుబోతు 

నము బట్టములపొగ్త ము, శాసన నంభిము, 
స వేనమ్య న స. త్ బ్ చ్చు "బటు ణ 

"స 

మ 1 లి నం పహాదాత్ (హీ, శ్ర) కంససమ్ము శక ట్రైక స్ట్ ర 1 గయు, పనికిటూ లినమాటలు, 

కొంపము చలనమ్ము అదురు, కవలిక, ఫు? (౩ లగ పు త 
- ఎవ యాన్ (సుం బన్నీ లొల్లై 
కంపము* గా? గ్ ల్లి షె 

ము న గ్యాములో ఒడలు గెలియగ సం 
స్ట ) గుల్ యువీ వీడి నాదఫ్ (8 ప్ప లతభ్యుము, స గీ 1 న వన సట యను నిమి, సనిసిగా "విస 

షి. 

హ్! ఘు * ళన ఇ 

లీ ఏపీ పహుదల్. (హీ.ళ్య) భమిఫుందు, న ఇర లి ఫలమ, ఒక్కా త సి 

ఉుబి, అగుచు, | 'వ్యేగము, వేటకు ఉంసును స్ట ౮ ఖా, 

గ చడీ హాదమ్ (అ,ఫు) పణనొట్టుట, ధం ఎప (ఎస వ్యట్టుల, ఎస్పుణినను, 

సమ్ము నాళనమ్తుు పొడుజేయువాడు, సం", ఎపస్పుటోోనిి ఎప్పు డును, 

పడసొట్టువాడు, ధ ధ్వంసకుడుః అన్ని నిధ్ధరులను, న మున జా బినను. 

దయె ఎయ్ హుద్ హుద్ ఆ. ఫు) వ న. యు! 7 ఏక్. (పొ పితుకు 

“వడ్ల పట్టు. నక ప్రతిది అందరు, ప్వితియొక డు న్ 7 

[క విది హుద (అపు) మాస్ద పరదగ్శనము, -భావీ (నా సర్వ సొమస్థ్యమును గల 

ఊప రేశము, శ్రోవజా ఫుకు మోమమొన్ద వాడు. సగ్వతోమున (వ్యసైలవాడు, 

(పదర్శనము. అన్ని పర్పష్థ్రైణి గలవాడు, అన్ని పనులు 

ణీ ప్లా హాదియ (అవు) కౌసుక్క, కట్నము, “తెలిసిన వాసు సర్వలిదుడూ, న్ చ్ 

దమ్మీణ మై వేక్యర్సు మకగంింథకు వెం 1 పితితేప (ిన్నిళడవల్స ఎల్లప్పుడు, 
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'సదాః చతద్ల్య? అ యంద్ (హా) అన్ని 

విధములను, ప9తివిధ మునను; ॥ ఎంతయు, 

ఎస్టైనను, తో షా? అజో యా (పా 

అన్నివోట్లపుడులు ము, ఒకచోట నిలుక 

డశేనివాడు, ఎట్ల! ఎట్టు! లస 7 వె 

బాడ్అభబాద్ (పా అయ్యేది అగు-గా 

క, ఏమెనను సరేను, ఎశ్షైనను 'ససరియేను, 

హాటీ హూ 
ఎహాల్ మేం (ఊఉ) అన్ని విధములను, "బట్టి 

స్టితియం దై నను, ఏవిధముననైనను," ఎక్రైన 

ఎ మెొనగ్గాని; ఏయమొనను. 
ళు రట 

| 

ను, ఏమైనను. జ వ్ర7 ట్ (పాపి 

క్కుణము, అనుతుణము* ఆయే శద 7 

దమ్ భియాలీ (సా) చపలచిక్తుడు, 
బునసు నిలకడలేనివాను, ట్ర మా 

కారీ (పా అన్ని పనులున జేయువాడు, 

ఏపనివనైనను జేయువాడు, కింరుడు. 

అసల ౫7 -కక్వీాం (ఊఉ) అన్నిచోట్లను, 

ఎక్కడెిజూ-చినను, ( 7 (సా) 

పనులును జేయువాడు, ఏషన్నినెనను 

జేయు వాడు, సంచేశజారు డు,కాలిబంటు 

-ఛోీంయా 

(శా) ప. స కఠ 
) పితి క్షుణ మును, ఎప్పు 

న్వు న్కు జోన్ని సమయములందునుు ఏకాల 

ముంటైెనను, ఎల్బప్వుడు, అన్మ నం మాటనా, 
ర్ణా 

[ని 

వాను, కింకరు శు క్ వ 

_గాకూ ( 

ర్ 

ఎల్లెడదలను ం సర్వదా యత 
గానఖ్ల్ 

(పా) ) పిత కాలనున్ను ప్యాచ్వుడ్తు స 
[4 

దా, ట్ర్ ట్రీ ట్ 7 

కస్ (పొ అయినవాడును ₹"నివాడును? | 

"పెద్ద 

_6స్ జ నా 

గొ స్ప వాడును; కొద్దివాడు, "వద్ద 

చిన్నలందరును: అందరును. యనే 7 _సిజ్ 

7 
క్ 

లాడె 

నా 1 పె 

యు బేడి 
- (పా) సకందాః ఎప్పటికి ని ఎప్పుడును. వ ్పే వా చాను 

ఎల్ల ప్పటికిని, బొత్తు-గా. సుక గ్రామా 7 

=ఎపార్ (పా 'ప9త్రియొక్క జా . 

ఈ సార్ (హీ. పు) నాగల్హిలాంగలను వాలము. 

07 హుర్ (హిం శ్రీ) బుజ్జు బుద్ | పిట్టలె 

ల గురు దప్పు ఏ) క త న 

(హి) బుజ్తుమనుట, ఎగెిరిపోవుట, 

యనమగుట మాయయమెవోనుుు, 

జలా 

౮7 లొర్ (అ.ప్ర) గండుభిల్లి, చుగవీల్లి-. 

క 
హాకా (హీ) ఆకుషవన్పని పచ్చి," పరడ 

నిపన్న్చోశానున్న, నవీనమైన్మ, 

కొంత్త గానున్ను  సవమ్కు నవనవలాడె 

డ్యు పచ్చిక, ల) 1 7-ళరా (హి 
అ వివ్చద్టిగానున స -ఫులవంతము గ నున్న 

సంతోవష. ము-గానున్న, నవసవలాడుచున్న్వ 

పచ్చపచ్చగానున్న* 

హతా (హి.పు) కరకకాయు " 

హక్హైజ్ అ) వడిగా పమౌత్తు_ 

(న్మయ్యుఏలయు పొటు, ఏలను, వెలపా 

న 
కా (ఉ) ఏలము వేయ్లుట్మ ఏలము పా 

దుకు, .- = స్ట 

ళా 

హిరాస్ (పా. ఫు) ఛయము, ఫ్సీత్రి, 

బుగులు, త త్తరమ్ము నిరాశ, కలవ రము, 

హీ 9" ఫాం(పా ఛయభాంంతు 
డు భీతిల్లిన తత్తరపడిన, నిరాశ జెందిన, 

దుఃఖితుడైవ, కలవరపడిణ* 

(1 దె హరానా (హి ఓడించుట్ట అల 

యించుసె 

హారానీజితానీ (హి 

జక ప్వుడు “గాలిపించు* ఒక ప్వుడు స్టడీం. 

చుటంఆయాసవెట్టులు, చిక్కులు పెట్టుట 



లి 
లో ఫీం(వ్ల+) రా వల్ (తు, పు)ఫురోగామిడ్రై 

స్ అగామి మోము? లేక అ(గాగామి 

మైన్యనాయకుడు, స సీ నాముఖక్సు "నేనాము 

ఖ వైన్యనాయకుడు, ముందుమొగ్దము స 

జూచుటకును శతు సేనస్టి తిని కనుగొనుట 

కును పోవుష్తున్యను లేక అట్టిసేనలయొక్క 

వోయకుడు, ముుదుబోవు కాలిబంటు, 

ల “యి (పొ, క్రీ) పవాదనము, టో ప) 1 యీ లై) స గ ణ్చ 

సవీనత్కే కొ9త్యదనము, పచ్చి, పసరిప 

దనము 

( య 
య్ంట్ర్రది- యప్పువి సాగ్చంగ్ _వఃరోొ ఖి 

గ్ (హి.పు అరాజకమ్యు రాజ్య షబ్లో 

లము, అల్లరి, గంద్రగోళ ము; రూంసీప్టు 

ణము యొక్క వూర్వపు పేరు (ఇక్కడ 

వూర్వము యీిెపీరుగల ౪ ఖుకాలములో 

మిక్కిలి అ ర్రాజకము ప౦బల్రియుండి ఈ 

యగ్ధమువచ్చినది,. 

కవి హార్తాల్ (హి,ఫు) హారితాభము, 
అరదళ ము హఠతాళమ్సు సమ్మె అంద 

రును ఒక్క పెట్టున పనివాలించుట, 

స్ట 
అయ అట వార్చాశవడీ (హి. స్రీ) 

ఒకజాతి పుల్లనిపండు (చిరు ఉాశరళ్భ, 

పట్లు మివ పొన్తో ఫిత్త (హీ) ఇటు నటు 
తిరుగుటలాో, రాక సోకలలో, అప్పుడ 

ఇ₹7 నొక్(ఫు దొమ్మి, అల్లరి పోట్లాట, 
కోల్లోలము, తంటాల్వు అడ్డు ఆటంకము, 

నన్హము, చిక్క సంకటము ర 

_నర్డ్ (అ) గజిబిజి, త. నప 

కష్టములు, చిక్కు, తంటాలు 

రద్దుని హార్టానా (హి) ఓడిపోవుట, పం 
చెమునోడుట, 

180 డి 
గో (యణ వాగ్వాక (శాపు) న 

నస్త్రముక్షట్టియిచ్చినవె, 
టట 

సపరిహాగముు 

వ్యాది హాన్గ (ఉ.పు) నష్ట్రమ్ము నష్ట పరి 
హారము, 

క) దె హార్ జీ (పొ) పనికిమాలిన, బుద్ధిమా 

లిస్య అసంబస్థమ్యు అవీ; మైన్య అవ్యక్త 

యెసు ఎ శ్ర. లే! 0 ఏకి 

యో ప. అదరాయా గ గాసరా 

ప. ('వ*) అద్యక్ష కృప౦సంగము, 

పని;మూలి;: నూసులు, నసగు, 

తో) ది హర్'బిగి (ఎ తీ) అసంబద్ధప ౦ 

లాసమ్యు సనికినూలినమాటలటు, స్తం. 

సములు, 

ల హార్చింగార్ (హీి,పఫు) చూడు 

మ 
తి హగస్ (హీ, శ్రీ) కల్టు, నొగటి 

క్ు 
ఈద 

యద్ హార్సా (హింత్తీ) శాలను, సౌన 
కోయి. 

క కది హర్కాగ (పొ,ఫ్య) అన్నిపనులకు 
పరు? గ్తుకాడం,కింక రుడు నా గాహారుడుు 

సంరేశవాగుడు, 'కాలిబంటు. 

ల 
చూడు, రి 

ర 

హారిస్. (ఆ, శ్రీ) చమనన్సు? బుద్ధి 

అంతఃకరణరుూ న స్టర్ట దుర్బలుడ్యు చాద 

ఏలి హుర్మక్ (పొపు పారసీక దేశపు 
ఒకళ్రాజుపీర్తు. హురుమంజి జలసంధి 
(ఇందు షస. ముత్యములు దొరుకుచుం 

'జెడిల్సి. 

హార్ గాహ్-హార్ జపా) 

ఉను శ్రి౦ద నమానపద 



యి 81 ఏం సు 

యాది హిర్మిజే(అక్ర్రీ) ఎజ్జ కాజు, (ము |యో వవ లీ ర్తి హర్యావల్ వా 

నుం 

(చై చి హర్ముష్టా (హి. క్ర్రీబలిసిన్స్న బలి 

వ్యు పుష్టైగల, పాగరుబజ్టిన 

అందీ వారన్ -హిరన్ (హీ,ఫు) వారి 

ణము లేడి, 

ట్ హర్నా (హి.పుు హరిణమ్ము దుప్పి; 

అపవారణము, అపవపారించుట్ట లాగుకొను 

ట్య బలవంత ము గాత్రీ సీక్రా నుట, వారించుట, 

ర ది వార్నాటా (హింపు) జింక పిల్ల 
హరిణ కాబక ము, 

తోంది వార్నీ (హింశ్ర్రీ) హారిణ్తి ఆడు 
జింక, సారంగిం 

తోఎ రానీ (హి. శ్రీ) ఒకజాతిగట్టి 

వనుర చిట్టి వెదురు, 

వ హుగ్ హార్ (హి.ఫ్రు) ఓవుధి 

విశేసము, 

॥ అ వే 
యుచ్ళా ఇని హర్ వాఫ్ త (పా (త్రైల 

'సహ్తైాలంకార ములు, మున వోబడు 

లు సిం గారింపబడిన, అలంకృతముం 

న్ ది హరియా. (హొ) పచ్చి పచ్చని, 
అడవి 'సం॥; అడవికాపరి ఒకపతి, 

లేసు ఫది హర్యాలా (హి) పర్చగానున్న్య; 
పచ్చని పచ్చికగల, పచ్చిక, 

వి చ ళ్ న్ ది హర్య్యాలీ (హి.ఎశ్ర్రై) పద్చదన 

ము, సవీనత్వ చెట్టు వేము పచ్చిక, పచ్చి 

నడ్డి డు 

౧% టి వార్యానా (హీ) పచ్చబడుట్క నవ 

నవలాడుట, పచ్చిగానుండుట, పచ్చగా 

నుండుట అఫుదల్య నిలుపు తొలగించు 

త మిక్ట్రభూమి, మిజ్టుపి) బేళ ము, 

శాష్టయిా (హి.జ్య) పచ్చదనము నవీనత, 

నవనవలాడుట్రు; పచ్చిక నేల= 

శబ దె హారీర (హి జావ, ఫలాదుఐ- వేని 

వండినది, గట్టి జావ 

లున్ల్రయి హరీస (హీ,జ్ర) నోదుమపిండి పా 

లును మాంసమును వేసి వండినజూవ; మిగు 

ల మెత్తగా శూడికినది, 

ఆఫ్రిది హ రియల్ (హీ.ఫు) పచ్చపావు 
రమ్ము 

| బలీ భట సారేవా (హి,పు) పచ్చచిలుక్క ఒ 

కడొతిచిలుకం 

సి హాడ్ (హి.ప్రుకరకకాయ, చూడుసి 'ప 

౮1 ల్ల ఘు పాడ్ బడానా (హీ) కలవరపగు 
ట్క తత్తరపకుటస ౦భ్తిమపడుట, వేగిరప 

డుట, 

ఆస వాడ్జడీ (హి, క్రీ) తత్తర పా 
టు, సంభంిచుమ్సు కలవరము, వేగరపా 
టు అల్లరి, గందం గ్లోభ మ్యు అల్లకల్ల్లోల ముం 

లస హాడ్చడియా (హా,పు వేసరపడు, 

చిజ్జుబుజ్ఞులాడు, ఓపిక లేని, ముంగోష్పి 

తొందర సాకి. 

లా ఫమి హడప్ (హి, గుటుక్కు 1నమలక 

మి9౦గువప్పుడు, 

సు హాడప్నాా (హీ) వారించుట్క అప 

పహాఠించుట, జఒడిసీపట్టుకొనుట్టు లాగుకొ 

నుట్క లాగితీ సుకొనుటం 

గ్రీక్ ఫె హడ్తాల్ (హింపు) దూడం్రయ్కె 
1 సనా క్ హాడ్ జో డా (హి,ఫు) వృతవి 

"జేవమ్సు కండురికి వెట్టు, 

(6 ఎ ఏ హడ్ దంగా (హిి పోకిరి ధూర్త, 

జగడినాండ్కి మోటు 



యి 
(పొ, శ్రీ) అఈలవన'టు, వొ 

నిత్తుయన. జ్యూ ల! 

య్ ళ్ంగోగ్ 

వ్ టీ క హ్ గీ న జ్జ ఠః, ఏ న్చినుక్క్తా హగచుటవలన గలిగి 

“వేంచే, 
గం 

రద పాం (మి*ళ్చు తలీ దండు9౮బాసీన 

స్య నిగులుపడి. కృెలిందుట్క బక్క 

ఈ. క్పశింఫ్రుం 

యా | సి హాడ్ బా'జాసహాట్ (పాం 

న జ్పళ్ళ (బనమగస ౪? సుగు ష్ స్త దష ద్ వ (రై ల్ 

యతి చుండ క్ (స అ) పులు దిసటుపటి 

బక చిక్కు. 

ఏవైన వాజార్(పా) సభాసిమ్య 
ఆానేకమ్ముపికి నిష. ర్స దం” (+) 
భజ; -వేయికాళ్ళ' గు, ఉటిద్టా మ 

సేయు 

గ, న, 1౧ 

_? ప్ము(పొళా వుండు... మ! ఏ + 1 

క టు. టు / . షు స 
ఎసుతూస్ (పౌ) "పేయి స్పృంభిములక గ్రిడ్ 

ముం ఏర ప్రయా 117 తపతి దేవల్ 

హాజూర్ సుతూన్ (ఉ ఏ వగంగలోేగీ 

పంతాపరుదిం బేవ్రకు కట్టించిన జీవాల 

యము. "వేయి స్రంభెలగుది (్ప గడి 
= హః (పొ చీలకొలది, 

త తం ఆ. 
ఆఫ్ గనులలో ఒక తె; జంట పుష్బుము 

జమిలిశేకులవువ్వు; శతధార్శ అనేకపా 

యలుగా శీలియున్న ది; పస్తెన్యము. 
అణాల 

1 (మె హాజూరీ (పొ) "జీయిమండిణో 

ధులక్ సాయకుడు, దళచవాయి, సహస! 

పలు ఆం టాం (, 
నులు ఘునులు' అందరును , సర్వజనులు; 

సార్వజనికము, సామా న్వమఘు, తున్ఫృము, | 

భి బీ 

య 1 మె హన జాబ్ (అ) నినోదళకగము, 
వినోద కడం, హాని కాడు సగహానజమా, 
కదిహా సననం 

టె 

వ్రాలి ఫిన్ ఒర్ (ఫు పింటొమ్ము. బలి 

స్ మొ, 
(ల 

అయాక 

ల సె సంగ ట్ టలు) సన్న మఘ్సు సరిహాస 

స్సు వళ "్రగోభిస్సు ఎగస ర్య ము 
= భి 

యి (మి సంక్ లితూర (ఆ) పరిహాస 

వం శ గ థి జ గ సం టీ 

భా. 1 
. రీ న! ్ట. . | [0స' శనుల, సజ*యనము, వస 

1 + గీవ “వసనలన” 

ముగ స్ థీ ష్ ఫి గ బయ ము, 

జరి 

యంది పాలిట్ (ఆ. క్రీ) అపజయ 
మ, (|, ఖీ (1. ర "చయ నము, అపంంస్ల్పులి 

వ! శ్రీ | స 1 = నాం (4) సరా? యంు 

దుం మీలటనతంని టి సట గ మనమగుసు, 

న్న! 

థి నశ న (ప్ ఆ అనకు "ననీ మిది, అస్ 

దశము, అ ట్చి ఏది కం సమె + సార్ 

౧౧న్వ్ (పొ) భదు నెరిమినిబీల బీవరాను 

న ౧ " సలితో టిదోపంగ సను, 

ట్ యి సానా 

ఫుట్రంచుటు. 

యే అప్ పాసాయీ (హొ. తీ) పరిహాస 
ము, నవ్వులాట్స బే "కళ ము, 

(ఫ్ర) నావ్యింనుటు, నవ్వు 

యల్యి వాన్స్ (ప్తి) అస్తీత్వము, సత్వ 
ము (నిసి, ఆ ంపా'.!; ఉన్నది, ర్ం 

ల్ల చ న స్పీ (పొ, శ్రీ) ఛిస్టీక్వమ్ము సత్వ 

"మ్కూ ఉనికి, చ్చీ; ప్రప పంభమ్యు జీవన 

ము బితుకు; మూలము, శక్తీ ఆయను 

వ్యు సార్పిణి, వస్తువు; 



(టె శేర౨ తడి 
కనాన 

తా = 

[డూ హిప్కా (హి.పు) అనుక కరణమ్ము. ఒక (లఘు - ర్చ [కవి హుమ్ కాగ్నా “హు 
రువేసినట్టు జేయజూాచుట, పోటి, 

మి ఖ్ సో ంచుకోర్య ర. ఈర్ష్య 

ముత్ర చించు, నలా 
ఎరంపు, గద్ధ 

ఆయున వాన్లీ హి, శ్రీ) జతుంవ్చు మెడ 

ముందర 'శడ్శావెపులను ఎత్తూగానుండు 

ఎముకలలోనొక టకం కె,కంఠాభరణ ము 

సః 

(సుయ హాపష్యా (హి) కొడవలి, లవిత9) ప. క 

ల (యీ హాష్టామ్ (అ) మిక్కిలినవ్వుచున్న 

సంతోషము గానున ఆనందముగానున్న, 
నవ్వుముఖము గానున్న్వ సరసుడ్కు రసికు 
దుం ఖ్ (హో ళీ రీ లం నా 

ఎన్ మ్యూట్ టై -బస్లైక్ (ఆ) 
పరమానంద ము7గాను న్న్న 

యుట్ళూ హుప్స్ (ఊఉ, ధిక్కారమ్యు. ధుత్, 

“'విడలగొటుట. 
గ్ా 

యప హిప్స్ (ఊఉ) వీ ధిక్కారము (నీచ 
మును తెలుపును.) 

ఈథ | ల హాస్ప్ ( పా) లఎనిమీద్సి అస్థ్యము. 

యమా - లి యయ్మా. -పస్టూం 

మంజేరీ (పా) అస్బ్రృభుజమృు ఎనిమిది పి 
క్కాలుగల యాశారము. గమ్రక మి 

-_గోపు (ప్ప అష్ట్రకోణము, ఎనిమిదిమూ 

లలుగల యా కారను, లి చి "ఆ మ్య్ 

-సీఫాత్ (పా) శమాదిఅస్ట్రగుణ సంపత్తి 

గలం 

ఎ పవి హష్టాట్ (పా) ఎనుబది, అసీతి- 

యమ య్రాటడ్. హూువ్క్మువ్స్. (పా, శ్రీ) 
జ గ ద్తి క్ ముష్ట్రాముస్టి, ముష్ట్రియుద్ధము 

శ్రాటడి సహాస్తుమ్ (పా) అష్ట్రమమ్ను ఎనిమిన 

వదిం 

ష్కాల్నా స కుక్కా మొక నానిని 

కాసికొలుపుట్ట ఇూకొట్టుట *, లయకొలు 
న పుటం 

న్ ర్ హుస్యార్. (పా జెనెవళల. బుద్ది 

లృ, చురుకైన, జాగరూశతిగల,  పతురత 

గల, జాణయైకు నే సరియైన. జ్ఞావనుగల 

వాండిత్యను: గల్స మెలకువగల్య 

(౯ (సట్టూ హుషహ్యారీ (పా.ట్ర్రీ) జ్ఞానము, 
"తెలివి బుద్ధి, జూ. భూకత్ర, సులకువు 

“నేర్పు చతురత, చాతుర్యమ్సు. చురుకుద 

నము, 

నేర్చి 

వాజ్ (అ-ఫు) జీర్ణము, పచనమ్యు 

అపహారణము, జీర్ణముజేసికొనుట, ఎగవే 

యుట, ం! శయ -ఆవర్ (పా). జీర్ణ 
శార్శి జీర్చింప జేయునది. 

యిచి వాఫ్త్ (పా) సప్త, ఏడు, అరున్నా 
కటి. లర్! యిత్ము -అకలీక్. (పా) 
ప్రపంచము, న సప్పద్వీప పములు, టై 

1 ౨1 -అందామ్ (పా చేతియొక్కు 

“పెద్దనరమ్వు 'సప్తావబయవములు (తల, వీపు 

కట కాళ్లు మరియు చేతులను ఏ) 

ట్ యత్ -రంగీ (పొ) 'సప్తవక్ష్యము 

లుగల్క సర్వతోముఖ ప౦జ్ఞగల్క మాయల 

మార్కిటక్కులమార్కి నపలుడు. ఖత్ యిని 

కలమ్ (పొ సప్తలేఖి ఏడువిధముల 

వా9త వారియు వాడు. ఎం ంయమ్ యయా 

-శిస్వుర్ (పా సప్తద్వీపములు, సప్తఖం 

డముల్పు ప)ిపంచము(ర్ర | ఏడ్ య్యా 

=హడారీ. (పౌ ఏడువేల మైన్యమునక్రు 

అధిపతి, చట్ యచీసి -హప్క్ (వొ 

గ! 



తి అని 

య్ల సీ ఇములు టట్టు; వి పహొదము, జగడ 
షా 

ఫు గూ శం 1! మ్ ఇ! గా యా శ తిం ల్సి లగా ది 0స్ర్ర 

యి టు 

నూటలు, వనికనూలినర్రంపలుు,. క్రక్కయ 
(0! స్ట ॥ వునా ఇభ గ్ ఇ (౮ (ట్ర శ్రి యూ 

గు 
క్ ఆసు (. యే! న జై సె గో సక ఏ "నం: భ్ధ మట 

నాయం 

ఇ లి 

ఎంపిసి వాష్గతాద్ (పా) సస్తతి, డెబ్బది" 

శ్రా హ్ సళుక్ ( ప్ొ సస్టుసమ్ము ఏననదిం 

గ్ హస్గత (స ) వారము సను దిన ములు; 

వననాగముు యయగలు ప చీ అతి - మో 

(ప గ త్కాలిక మిచుందు, జ్జ! సచాట 

నిలకడసీనివాదం 

క్భు వాళ్ళా (హి) కాటమైన పుబ్బ, 
(్ర కూప హాక్కా బగా (హా) ఇన సను బెం 

దిన్న 15 క లవరపడిన్న లఎటుననతోో గ ఫి ం 10); న 

పడిన, బమ్మెళపోయిన, మాన ఏ టేన 

య వే వాక్వీ (పొ) వాము త 
శ | 

గా (వ్ 7 నను ఛాాద్దు కూ హాన్ష (హా) నత్తి వాడు, నగును డు 

తడబడుమాటల వాడు, 

(ఏయు హళ్టానా (హీ నత్తుట్కు నజిమాట 
లాడుట, 

టీ7 వాల్ (హి.వు) వాలము; నాగలి మా 
వ్ జరాయువు. ఏ దా ఓం 

(హీ) నాగ లితోలుచాడు, నాగలికట్టువా 

డు కద్ద కుడు, 

గవి = బీడి బాల్లా-ల్ల (హివు) అల్ల, దొ 

మ్మి దడి వైబనుట, శ పియుట, 

$1స మీాల్రా (హీ) మచ్చికపడిన్క సాధువైన! 

ఇంపుడు, 114 టీని మిలా (హి) కలసి 

"మలసీయుండెను, మచ్చిక పడిన, 

(టై లేవ్ స సహుూస్ (హి,పు). “ఉఊల్జాసము, ఉ 

1ఏిత భ్ 
+ ల 

'త్సొాహా మ్సు సంగతో ముం 

(2 స ంటాట్ 7 (10 0, ఖ్సీ) న నమ్ము ము 

తను టల లా నా. 
వృ: మనపగ్యు మొన నపోకిన్సుల్ను.. తుషము 

మ 
ఆ ఖీది పహలాగ్ (48%) న్సుస్సు నుగ్యుమ్యు 

వె యము “భ*ట్ట ము; ధ్యుగన ము పాడు 

పచరిన, విసన బలసిన. ౪ వే 

గ్ ధ్యా (=) 

థం! 1 ణా గ 

శ. ( 14 

శి సిన | పంబ్రుతమ, 

మనక్ బలల (అక్ర. వృడ్యును 
నిగం నము. "చస్టా; వగు ము నొభేఘుూ 

గం ము క 

గ 

త్ రు సంలాకూ (గుళ్ళ) (వంఘీజఖాను మ 

నుని వ్; నాకుడు, 

గు జ్రునున్కు వినాళగున్కు దంపువాడుం 

స కే కళా (0. న్కీ) నాకు. యన్ కే 

లే 
క! గ. ఫలాల (1 నీ) బాల నంటి నం; 

జగ్గ సంద "కృతి భలవ్రుస్పక, 

“గా య. ఎమ 1 

వగ లః ర గ ఇ 

హేజం/ లీ ' (గర రు. వేలో దందుండ్సు నీట 

“నిలనంగ) 

ఎట హిలానా (హి కదలించు[ం, ఉచుక, 
( 

౧9౧ డిం నుట ననా సఖీ నుట: 

"జీ చుర గః ప్ స... 
కల 

న ని ఖే 

౦ [| వంంహా ల్ (ఎ ఖు) భగాహాలము; 

మ... 

కా వాలొబలా (హి) తత్తగపడుట, 

పకుట్స్ట కలవగపగుట, 

1. "బీగిగ 

ఆది ము క! 7 నొల్చళావాట్ -భంల్బ 

నీ (హి, ఖ్ తక్ పొటు జేగిర పొటు, 
గలవనపొాటు, 
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టీవ్హా్యై హల్ ఐల్ (హిం్త్ర్ర) సంచలనము | చుట 6 (భ్రష్యు -ఖానా (హి) అభా 

కల్లోలమ్ము నంద౦గో శరము, అల్లర్మి కలవర భోజనము షూ నీ యే = సుక్క (హి) 

ము, తత్తరపాటు, చేగరపాటు.- మి*'సలలేలికైణ, మిశులసున్నికమైన్మ నాగ 
క పీ హెల్టీ (హి. శ్రీ) వారిదుము, ససు| రికమైన, 

జ పళ గ | అ శ 
పు ద్రయట్ల లే కపి లగ ట్ర యా హుల్కార్నా (పొకక్క మొ! 

న ఫటక్డీ (హి ) వ్యయములేకండ।, | "వానిని ఊసీకొలుపుట, శ్వ౦-కేపించుటం 
ఉచికముగ్మా అనాయాసముగా (చ! యీ వాల్కాయీ (హీ. క్రీ) చూడు, 
క టే అఆంబా- (హీ.,క్ర్టీ) మా9లిపసు (గి య 

ల వి వనునషం స న క్ 
ల అడ ల | ర! హిలాశ్ళిర్ (హి) అల తరంగమ్ము 

(ట్రర్తట్ప్రన మ ట్రతాలగాకర్ైళ్నా | షకలిక, కదలిక, అల్లాట, డోలాయమా 
(హీ) పసుపువూసనుకొని కూర్చుండుట, స 
ఎదో ఒకెనెపముబెట్టుకొని ఊరికకూర్చుం | 

డుట్మ, ఏదో ఫునకార్యము తలపెట్టుకొని (౮ క్ ఉడి హ్లో (ార్న్నా (హి అలలుతేచు 

ట, కదలుట, వదరుట, డోలాయమానమ యుండుట, 

(౮ ఏసి హల్దియా (హి.వు) పసుపు పన్నని | గుట్ట _అల్లాకుట, పొరలుట్క కల్లోలమగు 
ఉట, కలవరమగుట, వన్నెగలద్వి వివ. 'భేదమ్మ్యు సొండురోగమ్యు 

ఒకజూత్రి వర్హకులు, ర్చ ఉమా హీలాశ్ళిర (హి,పు) అల్వ తరం 

న్ము వన ఖీ వాల్లడ్ (హి.ఫు) దొమ్మి. జనసమ్మద్దము, | 

అల్లరియమూాక గ ౦(ద్రగోళ ము,అల్లకల్లోలము= (౮ (శ్ర హిణ్దాన్నా (ష్) వేఎలగట్టుట; చే 

ఓీయహిల్సా(హీ. శ్రీ వంగ జేబ్చపు చేపదినుసు. లార్పుట్క తసిలించుట. 

(రబ హిలన్నా. (హి జేలాడబడుట, ఏ (టీం హుల్సానా (హి) సంతోవ పెట్టుట, 

."వేంలుట్క తగిలియుండుట. 
(ప్రసన్నుని జేసికొనుట్స _పురికొలుపుట, 

(ఏ0 (శి లా పింలోొ మిట్ జానా (హ్ కలి 
ఎక్కు. పెట్టుకు, ఆశకొలుపుట 

(య్ హులస్న్హా (హి). సంతో పడుట్క 
.! _ పీపోవుట్క లీనమైపోవుట, కలసీ మెలసి 

యుండుట్సు మచ్చికపడుట, కూడుట్సు 

ఉల్లసించుట, ఆనందించు టం 

(య హలా (హి) అలకని, తేలివ్తైన్న చుల 

కైవెన, సక్స మైనం "వెలతక్క్కువయైన; కొ వేరట, అనుకూలనుగుటం 

ద్రిపొట్సి నీరమైన; గౌరవములేని, 
జీ కున్ (హ్రీ లఘుత్వమ్సు కొంచదన 

మ్సు అల్బత్వము, వైద్యము దురఖిమాన 

ముః థర యి _కర్నా (హీ లాఘన 

ముజేయుట, తిరస్కరించుట, అగారవిం 

చుట (౪ న ర్వా ఎదౌన్నా (హి)తు ద్భ 

ముగాబాా-చుటి, తిర స్కారముతో జూ 

(వ హిల్నా (హి) కదలుట్క దలించుట్క 

ఊగులాడుట, మచ్చికపడుట, అలవాటు 

పడుట. స్ట 

(7 1ాపి హల్వాహా (హి)చూడు.ట 
ను బీపి 

1 ఫే క్కాల్రాశ్ రా (హి,పు) అల, తరంగము. 

హిలోరీ మార్చ్నా (హి సృ అతుల? గలోరీ మార్చా 
ఊఫ్పాంగుట (సముదంమ్యు. 
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లవి వల్ల (హి.ఫు) చూడు, ॥ 
ల్ ఫుల్ పుల్ (పొంఛ్ర 

ము(ద్రు రానసగలది). 

లి పహల్ ్ బాబె(పా.ఫు) చూడు, (దె | 

8్రడి భుుల్సుంలా[4 గు) 

భాగ 4 
జవ 

ఓముధివి పోవు 

వింత వార్చ కల్ల 

0 9థయి హల్స"లానా (హీ) కదలుట్కలొల్టా 

దట (బాస్ను, కదిలించు రయుళిపిం 

. చొట, వణకందుట్సుగి ౦0ఏ౦ం చుట, 

నేభడి నానీల (పాళ్ళు) ఉని 

పామ్ (సి) మీము, మనము, 

వటం గబని 
తు) 

హీకు (హి,ళఛ్రు)సపోమము సుంచుం 

హమ్మ్ (అ-వు) దుఃఖర్సు దైన్యము, 

విభారమ్యుచింత, 

(ది సామ్ న రండ, సవా 

మెస్క 
; ఒళశ్సీ ఏ 

ఏఫముగ్య సప, కలసీ, 

కూడి, వేర్సి ఏక మైస్స ప? ను 

స్ట! (వృష్తి తియందు)* యూ! శి ఆ 

నాక్ (పొ) ఆన్న్యోన్యాలిం సతులు ఒకరి 

నొకరు శెగలి-దు కొనినవారు. ది 

లి జి |-అనోపీ, (పూ ఆన్యోన్యాలిం 

గనము, ఒకరినొకరు కాగలించుకొనుట. 

ఫ్! క్ ( శాల నాథ్ (పా)జశే కంఠస్వర 

ముగల, ఏకస్వరము, సమస్వరక్సు బలి 

కాడు,సవావాసిఆకటి! ఎ అనవాంగ్ 

(పా) అనుకూల స్వరముగలృ శురితినల. 

సిన ఏక సగమైన సు య "యముగల 

టి ఎజ్ శై ( ఫా) సహన 'సఇలి 
కాగు, య్స గ. కూఢనుండు 

వాడ్డు సహదరుడు,అనుభతుడు, ఎ శి 

-పల్ల (ప్రా సాటివాడు, తోటివారు, 

గ్రని 

నమాన "స స్క ౧భుడుుగి వ! శ్ళు* నిక నల, “నవా 

నమెస, లీ ఎ ఎట స ల(నా ) "సహా 

పాయి, ఒబే యస తాం సవాకు, స్టఖిసి 

ఇ" ఏ, చాటు, ఎంగిలి విసినవాడు, 'నహా 

వసే, గ! త 7 మి -నివొల( నొ ) కలసీ 

ను 

శజీంచు వాను సదావ'సీ, సప భోక్త 

ఎంగిలి కలిసిన వాడు ఎట్లు ఇది " శ్చ 

(పా) వక వృచ్శికంగుల్కు జఒ కీపని్ 

(పా) 
కలసి ముంధావాదు, నవవ" నీ టి గని 

ఎస చగ్యంం (ని /) న్వంనము నాడు, 'నసప 

ఫ్యా సః చూసిన! భుసంుయల (రా శి 

ఆమా జి గ్ల (నా ) సహా ఎ నిహా (ఫో 

ఠ్ుు చెను, "( న =జలీస్ 

బు, జశీ తిగగతిలో దునువాడు, 

(షా ఉని _జీన్స్స్! పొ); 
సగాతీయమే, 

ఒకవిన్యమవది, శ 1 ంష్పా 
ఆ జనొర్ 

(ఎ "0 గు ఎరు _బిస్కర్ 

(పా) ఏం శయా్యా గులు ఒ శ్రీపడకయం 

దుండు బార్లు ఛి 'గ్యం “సెంద్రాముం గాడి 

హ్ టన్ (ఏ చవవయస్కుుడు 

ను. డు, కూన భెరిగిన నాడు, 

'బ"ల్య శ్చ హిరును, స+టి రాడు, య్ 

ఆమమ్టా- ఖహ్మ్ (పొ) సగానన్యుంధుకు, 

సొటివాడ్కు స్పర్టి, పోటీ వారుడు,. (డి 

ర ంపద్దా" భమ్మీ కొరద్న (షౌ, 

£ “టి మ లి; మంళగోరు 

ఎ సాఫీ (పా) ఏళగ్బ 

వ చుటు; 

టు త లు 
వవాసరు; ప. ఏ దు ది 

ఎషాాన (పా, నణ+వాసీ, లి కాడు*, 

ట్ర 1 ఎ . చొస్తైం (పొ). ఒశేకధ 

య్ ందుం లె జ జ వ్ జ థాగత ముం 

| ఏ “చాక్ (పొ) ఒశే వెలగలఏ కా 

వము. పీక కగియము. అయాం తి 
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-దబిస్తాన్ (పా) ఒళే బకియందు దదివె 

డు, సహాధ్యాయి. చేత ఎది -దర్డ్ 

(పా) కనికరపడువాడు, సహినుఖూతివం 
తుడు్రుసహానుభూతి? లవ డు.ట్తైుతి శని 

-దస్స్ (పొొ సహకార్శి 

మానాంతరుడు, 

సహవాసి స 

'సమానస్క౦ధుడు, శ్రద్ 

(6/7 యింట -దస్స్ పరీనా (ఉా)ఖేతికి 
వచ్చుట, దొరకుట, లఫించుకీ, లభ్యుమ 

గుట. వత గది -దిగర్ (పా) అన్యోన్య 

మ,ఒకరికొకరు. [3 ఆది =దిల్ (పా 

మనసు కలసిన, ఏకాఖి పాశియముగల, 

ఇవ శని -దమ్ (పొ ప్రియుడు సహా 

౯ స్కీ చెలికాడు. యం చి ది ఇట్ 

(పా) సమానస్యంధుడు,  సాటివాడు. 

క. మీ - దీవార్ సా ఇంటి 

గ క ల. 
కులమువాడు, కులస్థుడు. 1 1) ఉసి - 

రాజ్ (సా) పష్తలకు త 
నున్నవాడు, గుట్టుక లసినవాడు, మంత) 

జ్ఞా క$ 0 (పా) సహా 
వొంధుకు, తోటి నాటసారి తోడ, 

కూడ బాటతోగు, కూడనున్న నాడు, 
యాం శాటి రాష్ట్ (పా వెంటనుం 

క్ట తోంవకలసినడచుట, తో9వతో 

డు తోడు, సొహభర్యమ్ము. కూడనుం 

డుట. యక -రికాబ్" (పా) 
తోటిరాతు, సవకన్వకుడు ఫ హా దరుడ్సు 

అనురరుడు, కూగణనుం స వాడు, త్ జడి 

_రంగ్ (పొ) ఏకవర్థమునల, ఏకస్వభా 

వముగల, సద్బృళము, స్ట ఏ 13 శమ 

-గాక్టూ 

"వాట్ (పాం) కూన పుట్టినవాడు, కవల్కు 

మా. సణావయు స్కుుడు, నన 

ఖే పా కాడు, (ట్ర గది జేబాన్ ( ్రి 

గగ 

ఏకకంభులు, ఒకేమాతు”; లవాడ్య మాట 

కలసీన వాడు. లక్షీ) 3 -జాల్ఫ్ (పా) 

ప.డ్ణకుకు , తోటియల్లుడు. స ఉని 

_జీభానీ (పొ) ఐక కంథ్యష, మా ఎ*ల 

సియుండు, శ్రి టె - జీమ్ జీవ 

(పా బాడచంలను! 

డు. స్త్ లది - సాజ్ (ఫూ) అనుక్రూ 

లుడు మితు9డు. గటు = సాయ 

(పా పొరుగువాడు, ఇరుగుపారుగువా 

ర్కు ఇరుగువారు. కు (4 ౪7 -సాయగీ 

(పొసామిప్యమ్ము న, కోలా ఇది 
ఎసొయిీ (పా) పొరుగుఇల్టాలు. శ్రి 

అవ్ 

నహా-గాయ కు 

లా బక్ (పా) నహా సొఠి, కూడ 

చవదువుకొనువాడు* ధు శద -సఖున్ 

వ. న స. 'సంభావక 

'సమాన'స క, సే సమౌ 

నాంతరుడు, సభాచారిణ్సి శాక్య ఇల్లా 

-సఫ్ర (పా) కలపీభోజనముబేయువాడు, 

సహా పం నా 1 సనాభో క్ష ఉం 

సమ స సఫర్. (పొ) సవాపాంధుడు, 

సహ యాతి9కుడ్కు కలసి ప్రయాణము 

కేయువారు. రో శ్రా =సీన్(పొ్రసహావ 

ల్ జ స్ట లో 

యస్కుుడు- కము జ్ఞా -సంగ్.. (స్పా 

సమానార్థృన్సు ఏకకయమ్ము ఒకేవెలగ ' 

లది సమానభారము నమా నాంతరము, 

ఎయు (మె -మక్స్ (పా సమాన 

రూపుడు, సదృశరూపులు 

కటి ౮7 -వా)ి (పా ఏకనగర 

నాసీ,[తనయూరివాడుం జ్వసి గ _పీర్ 

(పా,)ఒ శీతల్లిపాలు(తానిన వారు, ప్రకస్తన్య 



ఉని 

“సిలు, రోోీబు బైన, ఏకో నుముడు, 

లీ ఖీ [న “గ్ర వన యల్వవంంరి టై -నుప్పృత్ (పు నరం 
అటి 

ళీ న ఓ జ్న 
వాస, ధసనంి గటి వన్ (నగ) గారిని 

॥ ఖై 

సాట్యు య . సము+నును, గి 

వాడూ సుం గాయాతడ్కు. శ్రియ లు 
=తలట[(ఎోు నంప*ంన ఖాగసలుు ంద్భ 

౪ 
జు శ్ 

సాన్యుము గల వాడు, ఉత ె- ధ్బీ 

(పెర). ప్రకషగనరంననున్నా.. నవశిసనులు, 
ర్జికన ౧శమునిటి హళాాంరప్, సాదన గ్ా | 

(పా నమకాిమడూ. ఏన రంంపందపంగి 

న్వెగు, యాస (ఎ) చనన [గం క ఫంచ గా ( ౧) గ 

సంనాయస్కుందు.. జ్ఞా 

న్ టు -ఇనాన్ (పా) వపా రాపాత్ను 
నపహపొంధుదుు తోటివాడ్సు పొటి ఖా 

డం, _ గక్టా మ్ (ఫాలీ రత ర్*థి 

మ క 
రుడు, గ లీజీ గటి ఎకిదిన్ (సా) శ 

రుడు 09ను సడ, 'కాలిబంటు+ ఠి 
అటి 

కసక్ (పా పరిమాణ త త ౧వ 

ఛి 

ఒళదిక్రొకరు పంమాణ ముషు సీగొనినవ *గి, 

వయిస్కుు లం, 

గ వే న -కామ్ (పో) సవర్ద్యకం, ఏ 

జాతీయులు, ఒజ"కీ కులముపారు. ర 

“కార్ (పా) తోటి పనివాడు వృష్తిసా 

మ్యాముగలవారు. (0 ౮ “కొస సొ) 
ఏకభాజనొకనులు, ఏక భాంజాళనులన, 

తనక ఖద _కకఫ్లూ (పా) ఏకభంశీయండు; 
ఏక కటుంబమువారు, / ట్ శని-క లాక్ 

(పొ అన్యోన్యభావకుల్తు సంభాసము 

గలవారు 'సంభాహుకుల్కు ఎదురుబడిమూట 

లాడంచారు, ల (ట్ గాసి =క్లిన్రాద్. (పూ. 

ఆలింగకుల్కు ఒకరినొకరు కొగలించుకొ 

ను రు, ఆలఖింగితు లం, స్ ఏలి గ న 
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ల వా 
ల! 

నునన (వ) వీ 'భంవర్తిములు, ఒళీ 

ల్, వి క. (చ్చు షప) "నానీ ఇట 

( క ఏంత ట్ వ | (ఎ*ి 

గ బటల చ క = ఖో శి ఎగ సాతాను వను ళన రై. న్స్ వ 7 
ఈ అన ట్షా!? ( (స) న్న్గగామ్యుము 

గలనా: భోీటసళ ఇరు (య 

క శ 
౯43 ఇస 

లి ది 
ఖ్ 

నె సీ (40 16 1 ఖ వం లన్ని మక ంఘాః 

న (ఎళ్ళ 

ముఖ్కు ఖీ య ద్ స మ క. శి జ 

జ... (,1 4) క 1 ంటరిం ( మ) జ 
.! 

-స్మట్ట (ఎ క ఏక న సములు ( /5 [7 
అ ఫి 

= నస్టన్ (ప్రొ అనుకుంబుర్సు. నఖభుడు, 
లి బ్ న తగా / ఆజ | తే. లి స్సు యకరా త్ర గది 

ఆన తాలాసపుక్ (వౌ) సతాభో కాలు కల 

సిషనిం మషాలా నం గ ఎకోటిస్ ( సొ 

ల! థు క ౪ 

(సం, సలి గ తనం 
ఖ్ (0) 

జి ౮ (ప ఏనా 

4 గయాానికా లవొన్ము చుబ్యుల్యూనదూ నాం 

ఆనం నఖ మం య గ్రని 

వలసి” (ఎ) ఏ టీ! ములు, 

10 (0ది పాగా (హి) ము మాయొక్క? 
గుళన్ని, 

థగ ము క్ 

టి (ది వనూ సుమను (పొ) 

లు సొమాన్యులు, చిన్న ెద్టలు, అందర్యు 

ప్రతివాయు, 

లండ్ ముల్ (పాఖు, సగుఃనుక్కు సహా 

వొ, కెలికాడు సదృకుడు. 

లేంది హామాన (సెంట్లు యధావూర్వ 
ము; మునాపటిజీన్యు అభిపెంయను, 

ఇావమ్సు తలంప్కు నునోకల్పితమ్ము ఇల్లి 

శ్వానము, భూతము, గా "యి, నీడ, ఫోలి 

క్ ఆఅకన్మిశముు నిజముగ్యా సత్యముగా 

యఅచ్ళు చెను 



ఈంది 
రా (07 హుమాయూన్ (పా) మహాభా 

గె అదృషస్ట్రవంతు షు శుభదాయకమ్ము నో 

భ₹భనవంత ము 

యింా పొమ్మత్. (అ. శ్రీ) క్రైర్యము,సావా 
నము, గ! ఇ వామ సు త్చాహూము, సస్య సు, సామక్ట్య 

ము డిట్టకసమ్యు చె దార్యము, య్ శి 

చుట, ధ్రైస్యముజేయుట,. (ట్ర (ా యంది 

“హోరా (ఉ ధైర్యము నోల్పుపోవుట, 
ఆంది హామ్తా (పా) సమానమ్ము సదృశ 

ము; సాదృళ్యన్సు; సమానుడ్డు సదృశు 

డుం, సొటివాడు, 

మంటి హమ్ద (పా.ఫ్ర)సన్ని పాఠము, జన్ని 

క్ర-ం్లా హామ్జే (అ,ఫు) ఉఊభయాక్ష్షరముల 
వాల్సంస. ఇట్టే (4) గుర్తు 

్షే హమక్న్నా (హీ) ెబడుట, ముందు 
రతూశుట, 

గ్ వ్ ం య్? నామగీ (పొ. సై సాక ల్యమ్సు సక 

లము, సర్వము సాకల్యశ క సమగ 9త. 

గండి హామమ్ (అ, ఖైర్య సాహాసములు, 

(అవ ట్తది 

3 ! 305 హమ్వార్ (పా) చదరము, స 
మ్యమైన్క చదర మైన, ఎత్తువంతలులేని, చ 
ద్నునైన్య వాం బల్ల పరుపుగానున్న . 

క త 
సదా ఎల్లప్పుడు, 

ఆరాడి వామ/( పొ) సర్వము, సమగ9మ్చు సాం 

తము ఆసా_శ్ర ము, (౮ ( చి గారాలె =దాెం 

(పొ 'సర్వజ్ఞు ము ,ఆన్ని యు తెలిసిన వాడు. 

యవల వో యయీం (ది -సీఫ్త్ 
అటో 

ళ్ -మౌనూఫ్ (పా) సర్వ గుణో పేతుడు, 
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'సమ స్త గుణసంపన్ను డు, అన్ని గుణములు 
గలవాడు, టి -కన్(పా సర్వ 
ళక్తియు :క్తముగ, తదేకనిష్టన. (ఏంది 
-షుమా (పా అస్ముదాదులు, 'సామాన్యు 
లు, ప్రతివాడు, గారూ ౫ ( ,బాయిీిం 
వామ (వ్యా ఇందు కుపరిగ్శా ఇందుపపై 
గూడ, ఇంకను, ఇంతయ్యును ఇందుతో 
గూడ. 

తో (ఫరా వామ్యానీ (ఊ. క్రీ) "నడికట్టుసం 
చి, నడుముసంచ్చి రూకలసంచ్చి. పొడు 
“గాటిసంచి, 

టిని హామేషపగ్లీ (హా. క్రీ) శాళ్వత 
త్వమ్ము ఎల్లప్పుడునుండుట్క నిరంతరత. 

గాటేస్టురు వాయమేపు (పా) శాళ్యతము౫ా, నరం 
తరమ్సు ఎల్లప్పుడ్కు ఎడతెగక. 

లనంది హాయేం (హి) మమ్ము మమ్ములను, 
మనలను, 

సభని హోమో (పా) ఇది ఇటే, ఇదిగుు. 
ఆవ్ హున్ (హి. శ్రీ) వరహ్శి ఫూల వరా 

హాము, దక్షీణ బేళష్టు ఒకనా శారు. 
) మాటి హింజార్ (వాంవు నూటియైన 

తో9వ, మౌగ్దమ్యు చక్క_నిచాట్య వర్తన 
మ్కు సన్మాస్తమ్సు నూకు గుండు, మూల 
మట్టము ఏ (ఏ0 నాం (పా)దుర్తా 
ర్ధ్సు వోకిరి, 

యి హీంక్ష్ ( పా,ఫు) సింధు పా9ంత బేళము 9 
భరతవస్ట మ్సు హిందూ బేశము, 

ల పట్ కాందబ (పా,పు) కొసినివెట్టు(విక్తు 
లును) 

ఆ సడి హింద్స-హీందిస (అవ్వు అంకె, 
గణితళా(స్త్రుమ్ము కేత్రగణితముుయి మపి 
అ |ఏ-దాం (పొ గ ణితశాస్త్రస్టును; 



త ఏడి 
న య... 

100 సై తనా యి 

. = | 
లి శ స నా భఖ జ్ర ఓ టీ య! 

నే గణనకు, ణమ న్కు అక్కు టెలి ఖే ఏతా పొంవోీలా ఫం 6 టయ్యుల, 
నే! 
ణన 2! స తి 

బ్రా చతు స్" జపం (పా) -ఫాందవుసు, యం 

దవముం 

4 సో థి బని ఆ ఈ = శ ఇ 
గో గ, బాతూ అొంయటిన (ఎ ఫు) సల్ట్బున్ 

య క్లంగిం కాయి. మాందవమ్యు 

దూ సగ॥, ఊపెందవ వొ9ియము, 

వీల 

యి బన్ పొందూలాపా ( సా" 
(య లి గ్ (0 

౬ స్త పెందూటేశమ్యు గగతఖుంపము; 
వ ఇ జా ఇస బ్ ఫి స్ర్రము శ య ్తెగ ట్ న 

స్సు ౦) 

గాలవ 
, వింటి గ్ సగ దశ ముం 

త ప ల. 
ఆొందూవీ- సీ "లప లాంటి ( మ ఫ్య డం 

'జేళ సం॥, హౌందవము. పొందీభామ్ళ 

పొర్పఖృతభాహు. సత్రతసస్టై ట్ర ఏపి 
కీచింటి (త్త) ' 'స్థనళల్య్వపరీము, గివరివినన 

ర్గసము, టీకి క్టీ3 , "తెలిసిన దెని'సవగోల 

'తలియ జప్పుటం 

! వషై 

భాస్య "రెబ్టుగజ్డ ం ల్స్! ఖని వనము | మి 

౮] టో షం. (హి) కండ పగల 

గొట్టుట, గుట్టుబయలు" ఎట్టుటు 

భంగ ముకేయుట. 

హూండా (పఏ?.ఫు) భాండము, కొగప 

రవ న్య 

వృకము, 

ఏ వనన హుండావన్ (హి. క్రీ) పం 
డ్తీ పెచ్చు; హుండీ లేక బరాత్రము ణార్సిస్సి 

(హి,ఫు) తోడేలు 

(మై హాండ్ కల్యా (హి. ్ర్రీ) పిల్లల 

గుజ్జనగూూళ్ల స్థాల్హి పిల్లలయాట చెరవ, 

లం హీండోల్ (పొ.వు) ఒక ఉదయ 

'రాగముస్సీరు, 

న! య్యాల య గిం 

నా నో స్. న్్, అ మ (1 వేయా ల తట్టు ఫ్ ఆం గ్య్రన్ల్ గాడి 

(స5, న్ప్రీ) జ ర స్ట యు, 

ము 

ళ్ నీ ళ్ జ 

ద న 

న 6 ఇగ 1 తని 

నా. శ ల్ ్గో 

యో వే స్త ననీ (41+) న్ న సళ త, 
ళా 

ఖ్ +ద్రుగ సి పు న్యు 4; న సళ న గళ 

లి + ఇ! ప. 

థేకు జీ వ శి (0 |] | టి 

అ న (౧) ప జి 9%, 1 $ న్య సుల 

ళ్ ల ఓం గ్ 
య (1) ఠి" 

స 
తః ఖ కీ సిర గాడు ప. 

కశ 

ఘే! , గ చిసి 

ఖల న స 
జ్ సట్. జ 1) 

లీ ర 1 వ్య శ్రీ వరు చిల్య్లత్తీ గ్ 

టన్ హా డిళూ (ఫొ న్స) సిన్న కుండ 
అలో 

(ల్సి | ఎటో నం 

అం అలీని పాం డం, ళూవస్ (వీపు) 
ప్ర 

సద్ బజనరీ (వాట్ట) విద్యు, వ్య; 
పో జుణ్య్షముు నాటీమ్ము గుణము; 

ము జీతిపన్సి 

ము, వ 

ల 

దం * స 

సు, 

పని లన 

స్ప; లీ ఖీ యము వాట) 

స్ు రం (వ) వ త 

సరీ? పనితిసము 

ర్ లి “గంతు సుం 

నసులగుచం, వం * న. 

గలవాన్సు 

ఛ్ ష్ణ జ న క ॥ 

టాడ్ హంస్ (4 ఫు ఫాం చ, ౧౦0, 

ఉతుఏవు, 'మడ గమిముకో 

(ఏ (న్ వంసానా (హీ నన్విం'మీట,నవ్వు 

నటు చేయుట. 
భగ 

[కో (సేవ్. వాంసోయిా (పా, శ్రీ) వరీహోి 

నమ్ము ఎగతాళి వీధెళోభము. 

న! 

యా యిని హం కొదుగుల్. (ఊ,వు) 
కపట మితు9డు, 
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టో ట్ర నా (టు వాంన్ తా పేషానీ (ఊ, 

హసన్ముఖుడం ఏ నగసచషమోము గాడు, 

శాయి హాంన్లీ (హి. శ్రీ) మేా-డ్యనేలిని 

యర్ ట్రసది వాస్ పఖ్ (హి.ళ్ళ,) హస 

న్కృుఖుడు, నగహసూామువాడు. 

(మము వాంస్నా (హి) నవ్వుట్క నగుట- 

14ఎసేస్ హంస్వా(హి.వు)కొడవలి,లవి(త్రము, 

శాప హంసోడ్ (హీ) నవ్వులే" 6,నవ్వు 

సంతోపు. స్వభావముగల 

వాడు, ఆట కాయ వినోదప్రియుడం, 
స్ వాంసీ (హి. శ్రీ) నవ్వు హాసము; 

పరిహాస మ్యునవ్వులా:. (స ( కాసజి 

-ఉఊడానా. (హి) పరిహాిసముజేయుట, 

ఎగతాళి పట్రించుట,; “క్వజంభ న జేయుట. 

ట్ర (ల ట్రైల్ యె-ఖంనీవో 

జానా (హి) నవ్వు లెల్ల నువ్వులగుట , 

నవ్వులాట మూలమున విరోధముగలుగు 

ట్ 9 సవ్వులాటలో కోశ పమువచ్చుక్ను 

జు వాంసియా (హి,ళ్ర) కొడవలి. లవి 
త్రము, 

ఆటని వాంగ్ (పావు) 

లాట'కాగడు. 

తి 

ఎ 

జానమ్ము ెలివి; 
షః 

గా. ఖీర్యను; సామగ్ధ్యము జ్ఞాని; నేన. 

కి సహుంంకాగ్ (హాం శ్ర) పూూ6 ఆను 

డు హుం కారము; 'సభ్ముతి. 

1 [5 హుంకారా (హి.వు) ఊం కొట్టు 

ఉట (కథ మొ! య. 

ఒకి హింగ్ (హి త్రి) ఇంగువ, 

/ (జ హాంగామ్ (పా-పు) బుగావు, కాల 

నము, సమయము, అదను, 

శ అ వళి 

గో య పహూంగామ (సా,పు) జన సమ్మగ్దము, 

గుంప్పు మూక దొమ్మి, కల్లర్మి కల్లోల 

తది హూ (ఆఫు, తత్తు, 

ఏన 

ము, కోలావాలము ; బొహుళ్యము, సమృద్ధి 

౧! (మపి -ఆరా (పా) కలహాకార్కి 
కలవా కారణము జగడ సగ 

పోరుకొలుపు, న! గో ఈ. అటి రో 

యి (పా) కటవా ప౦9చారము యుద్ధ 

ప౦చారమ్ము జడము, కలహ వ్యాపనము, 

యుద్ధము జరుపుట, యుద్ధ రచన్స పోరు 
నొలుపుట, 

తననీ హునూద్ (అపు) ఆూందవుల్కుపొం 

ఏపనీ పహానూజ్ (సా ఇంతవరక్కు ఇప్పటి 

వగక్కు ఇందనుక , ఇప్పటికిని, 

యాత్ర తోచి ఫ్ర వాయి -దిల్లీ దూద్ 

పాయ్ (ఉ) ఇంకను ఇకాలకాలముపట్టు 

న్కు ఇంకను యుంతయో పగయాసపడ 

వలసీయున్నది* 

ఇంకను 

0 టి హిన్హినానా (హి సకిలించు 

ఠం (గుజ్జము). 

య యవి హిక్హిశావాట్ (హి శ్రీ) 
స్ట స. (గుజ్జము,, “శ్వంపుం 

స్తో అతడు, 

ఈశ్వరుడు. శ్రమడి వాక్ (ఆఅ) భగ 

నధ్యానమ్ము భగవత్కీీర్హనమ్కు భగవద్భ 

శయ రవీ - కా అఆలమ్ (ఉ) 

భయంకగమైనయ'డార్సి ని ర్మ్మానువ్యుము, 

పఫాూడుయొ'డారి, 

హవా (అ) కామము, మోహము; 

కోరిక పేంమ, అభిలాహ, అశ్ఫిరుచ్చి 

చాయువు, వాయుమండలము వాతావర 

ణమ్ము గాలి ఫహొణవాయువ్సు ఉసురు, 

వంతి, కింవదంతి; వైఖరి; పద్ధతి రీతి; 

భయమ్ము భీతి బుకువు, కాలము, కొల 
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స్వభావము స్థిత్సి స్లితిగళులు; 

నూత్మన్ను కార్జిస” టిన్సి వ. 

గముపనికిమూలినది,తు దృశ. (1 సే సడి 

ఆశా ద్నా(ఉ) ) గాలివాగ్నస ర. వసండి 

అల్బము, 

పడుట, _ప్రినిగ్ధియగుట. / స! 140 

=టఉ జానా (జ్ర వవంతి వ 

ప్పొద్ద పుట్టించు, ప9క తము సేయుగ్సు 

ప్ర స్పిగ్ధిజేయుట. రు 1ప-సాల్నా 

(4) 
అన్య కసం ము ఖీముుట + 

ముబొడుట. 0 ఎట్ల 1,మి _-బతెానా (శ 

ఆకాబంగమునే ముసి ఆ కానముము గం - 

ఫుట, 'లీదనుట కావను టడి (మా | ఏమ 

న. (సా) “ములుక్రోరుట్సు మించిన 

రుట్క పొచెపుణము. (0 (గై 1 దాగా నొ 

(ఊఉ) గాలికి తిముసట్క విహారము ఫీ ముగి, 

తిరుగాడుట, విభారించునేం, నినో న ము 

తిరగ, న ఏయ్ యె - గి 

కర్న (6) గంధ్ధగ్వనగ రము నిగ్మాంచుగు 

చిటి*ల పందిరివేయుట,  డహిపుపంవ 

ము నిర్మించుట వట్రియూవాలు పన్నుళద 

అడియానపడుట, టలు ణ (| యె -పోస్మ్ 

(పా, దుంగ్మస్టుక్కు "కామలాోేబుడు, వ న్ని 

కాడు, (పై 14న -బదల్నా (ఉస 

గతులు మారుట, కౌాలముమయారుట్ర, | మె 

0 సమా -ఛోడ్నా (ఊఉ) గాలినిడు 

చుట్ట అపొనవొయును వికుచుట. 14న 

గవి 

పనిిను* లిమమాతింలు.. మళ్ళ యనం, 
ణో ళ్మ "మ 1 
గు! = లి న్ 

రృరయి[( దు -సే బాత కర్ని ఉ) 
వాయువేశమునబోన్రట్స మిక్కి-లవేన ముగ 

బోవు, ఫైట ది -సే లచ్నా (డా 
కయ్యమునక్రు కాలుదంవ్వుట, కయ్యము 

వెదకుట్క ఊరికపోష్లానుటం ౪ | (1 4మె 

౧ 

శ్ నా 

-ఖ "హా (వళ) నేం “నీ లుకోస చా 

డు, మిళుర్సిష్యు హతుడు య దె 

ప! వ 
దొందు (వర్ లబ్రాచిను శ్రద్ గొనుసపము, 

ల 

క క 41! ళ్ "ళ్ళ ల్స్ క గ ( గ ళ్ 

ఓల ౬ ( (క్ న్ 

| (యు అలై (మె అసర్ * నొ (ల) అద్బ 

శ్వ ముఖ కసి, నా శిఖ హాం సుసరంం 
నే 

కోస్టా యై ఆనటం (ఆ) 
ముం జ్యుతి (ర 1 యె అగి 

గ "క్ చంచ ( 

ఖలీ [ గ్గ టె! 

గ టి? "గాధ! నీలీ 

జి భు) 

మె సస? స్ట (1 "సట? సె టీము, దయ్యము, 

న. ఈ (బాస గెష్టన 4) 

(19 స) సి న. నుప గో | ఎది హ్... 

మ లీలల 

య. స) లె అరు య. నం (సగ ఘు సీ; ము, 

లది వలయ (జట). భద్వయం. చిష్ట 
గో ల షం 

లూ సావాస్ (నష్ట) దుుఖుమ్ము.. ప్లోశము, 

వ్ యము ఈ టి ను 
ట్ల ఇ న 

వటి ఘళ్టు నా (౫౪) వో యుకచ్యుీంం 
జ (4 

యాది ఈంపలునా. (పళ) “4 ల *లి బెమె, 

తా గాచువ్వు, గిలి సగ అ యువ్యముః 
ఇ 1 

ఏలా య! ఎది “జహాగ్. టో) టి క్లాళ 

యానమ్మి 'గ*బికినుానము,. ఎెందంపిమాన 
నాజాళటి 

శే నా 

ముం మి కేంద నుం ర్ (రాం) "గాలి 

వస్తు ఠి ద చ్ (4) 
గం ళీ సలల ఘు న బలనపటి గరు 1 0౧ 

ర 
జ 

న! ఇ ఈ . న్న నీ 
వాణి ఉయ్ మ (4%) తన్నారు హమ 

జన క షాక బున చం; ది ఉన్నట్టు, ఎట్టున్ననా అగ్గి, సంస్త 

సము, అంతయు, బొత్పుగాా ఆ గేనినము 

గా సరిగ్యా శీవలము?ణ, సమగం ము 



గ 
యిది హోత్ (హి. శ్రి సామర్ధ్యము, 

శక్తి, పరుపత్సి ఓహో బు (అనిపిలుపు). 

ప్ల తి హతే (హి) సమవమమున,ఉండగా 
లవి ల్లీ ఉసిహో త్వేహి) రాను గాను, 
న గ్ (క మేఖ, (క్రమముగ, 

శ్ మందిలో జానా (హి) అయిపోవుట్య 

కలుగుట, అగుట, 

(క్టు పది హోచుక్నాహి) అయిపోవుట, 
ముగివిపోవ్చుట, 

₹ ఎ వి హౌదజ్. (అప్పు ఒండెనై శ్రీలు 
ర్ ్నం శిపోవ్రతొట్ట్ర ఒంపితొట్ల ఒం 

. పల్లము. 

కత మె హొద (అ.ఫు) ఏనుగ చకటుతొట్ల, 
కజాడోలు. 

ళం వడి పోరీ (షా, శ్రీ) పూగీలీ పాట, 

గతి హోడ్ (హీిటన్ర్రీీ పందెమ్ము. ఒడ్డు 
ఒడ్డనది; మ. వాదము, పోటి. 

(పలు -6 ము స పా-బాంద్నా 

-ఛ్రాంధ్నా (హ్స్ పందెము పెట్టుట, 

ఒడ్డుుట, 

ట్రీ $ ఎది హోేడల్ (హి,పు) అభరికమ. 
(ట్రా శది హావనస్ (అన్ర్ర్రీ ఉన్మాదము, 

పిచ్చి, వెళ్హ మోహము అత్యాళ, కోరి 

కృ అభ్బిలావ., అపేక్సు ఆళ్ళ ఆతురము; 

కామము కామాతురము ఇక!) గ్రతి 

లేన లా 2డి -నాక్- శ్లేన్ (స్పా 
ఆళాఫూరితము, ఆశాబద్ధము, మూహాతుర 

ముగల్భ కామాతురముగల్ట మోహగ)ిస్త 

మెన; అభిలాహయు క్రమ్ముఆళాగంిస్తము 

యయ పహోసక్నా (హీ). సాధ్యమగు 

, టి సొాధ్య్యముగానుండుట్క కాగలుగుట 

లో ఉమై పోష్ (పా.ళు) జ్ఞానమ్ము తెలివి, 

బుద్ధి స్మృతి, వి-ేకము, ఇందియజ్ఞాన 

ట్ 

కా 

ము, మనసు, జ్ఞాప పకము, జీవుసు, ఆత్మ. 

లా చయ 0 - (న స్త్ 

రర - (యిం - బున 

ఆా- = 'డ్నా- బాఖ్తాహాగ్నా- పరా 

షిందపనవాగ్ నా-దంగ్ సనారీ నా- జాతేరవన్షి 

(ఊఉ) దిగ్స్ర్ర్యమ జెందుట: విభఛ్శిమ జెందుట, 

స్క్రతిగలుగుట, కలవరపడుట, బమ్మై 

రపోవుట, ఎటునుతోవకపోవుట, తారు 

మారగుట్స విచేకమువెడుట, ఇందియ(భ 

మగలుగుతు ఇంది్రాయజ్ఞాన ము చెడుట. 

(ప (మము టి _సంభాల్నా( ఊఉ) 

బుద్ధి తెలియాకు, “తెలివివచ్చుట, "పెద్దవా 

డగుట, వివేకము నలుగుక్యు జ్ఞైనముగలు 

గుట్క, మంచి ెడులు తెలియవచ్చుకు 

సనమ ! ఏత టోంయేిని 
వో హో ంుర్య్యో లు - కీనాదకలో 
-కీ ఖబర్ లో- కీబనావ్' - కీ నొఖున్లో- 

క్రీలాశ(ఊ )బుద్ధిదిద్దికొ నుము,బుద్ధి కెచ్చికొను 

మ్ఫు తెలివితెచ్చుకొనుమృు జ్ఞానముతెచ్చి 
కొనుమ్సు మంచి చెడుగులు ఆలోచించు 

కొనుమ్చు ముందు వెనుక లాలో-బించికొ 

నుమ్ము బా౫” ఆలోచించుకొనుము, వా 

ము, 1జీ ట్ ట్ "గా దూ-చుకోను ధన సది -పక్ 

డో (ఊఉ) తెలివితెచ్చుకొనుమ్యు 'బుద్ధితె 

చ్చుకొనున్సు మంచిచెడుగులు ' తెలిసికొ 

నుమ్యు. జాగభ్రూక్రుడవుకమ్ము. (యిది 

(టో 1 మం ఒపహానాస్ ఇంది9 

యజ్ఞానము, , కెలివిలేటులుు వివేకము, వివే 

కజ్ఞావమా, వంతి (టీ ఫమె-మంద్. (పా) 

బుద్ధిమంకుడు వివేకవంతుడు తెలివిగల 

వాడు 



అమమని 

నళ త పోేవంగ్. (పొంపు). జ్ఞానము, 
తెలివి, బుగ్ది, వివేకమ్యు పొాళశీః దేశపు 

ఒక రాజు పేరు, 

లి (యడ సో ష్యూర్. (పా, బుద్ధిమంగు 

డు, పఏేకవంతుగు, జూగరూకుడుు మెల 

కరువగలనాడు, జాగ౦శగలవాడు, “తెలివి 

గలవాడు ేర్ళర, చతురుడు జూం 

యండి హూక్ (హి. శ్రీ) నొప్పి, పోటు, 
గండెలోపోటు, తొమ్మునొప్ప, పక్క 
లోకుట్టు, ఊసిరికుట్టు. వెద్టపిట్ట కూత, 

య] యది య్ = బూక్ కర్ 

రోనా (హా) "విక. పక్క యీడ్చుట, 

"వెక్కుపట్టియీడ. ఏ? 

(ఖని - ర సకూాకో- ఖా (హిపు) 

దురళ, వెరూహారు, 

(కవ పోగా (హీ) కాగలదు, కావచ్చు 
ను కాబోలు, కానోవు, 

లది పహారాల్ (హి, క్రీ) కత్తి మొ వొని 

తో ఫొడుచుట్ట "లేక గుంచ్చుట్క కత్తి 
పోటు పోటు. 

లీఎది హొల్ (అపు) ఛయమ్యూ భీతి బు 

గులు, దిగులు, "బెంగ. వాడలు, య ఉమ్ 

0 తస ఎ స్రైాల్ జానా (ఊఉ) బెంగ 

వొడముట్ర దిగులుపడుట్ట బుగులుపట్టు 
ట్క ఖీతిపొాడముట్స "బెం పొదుకొనుట్ట 
హడలుపుట్టిపోవుబుయ 6 (౧ _ నాక్ 
( పా ) "భయంకరము, భయాసకముం 

కచ లత - చేద (పా) భయభ్రాంంత 

ము ల్ళీత్రిగం సము, భయపడిన, భీతిల్లిన 

బుగులుపడిిన, లీ లూ = ఎి;దిలట్(, పొ) 

గుండెదడ, అదరు గుంటి, జహూడలు, 

“. లల = బల్ (9) భయభాాంతి, 
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కలవగము, ఖీ లే డి = దిలా(ఉ) పిరికి 

పంద, భఖీగును, 

లేసి పహటాలా (హింఫు చూడుం లి 

(హల్) 

రాయి. 

టే వూ హొలా (వ్యా ఖంగు కు, చలచిక్తు 

డం వెళ్లి బాగులవాడం, జెఏవిమా లిన వాదు, 

స స. 
అఫ్వుకు ఫుట్రన గ్సువు, ఫుట్టిన శిసువ్చు, 

కా పోలడ్' (హీి,ఫు) అల్లరి కల్లోల 

మ్కు దొమ్మిః 

(ప వా పాొాంగ్నా (హీ్రి అంకుళము. “చె! 

వానితోపూడుచుట్కఫాడిచినడుపుసు "నెట్టు. 
గి దొంబ్ను', ఏముగనుటోోలుటుం 

ఏ 7 పళంగా (హీింపు చూడు ట్ 

(ససోట్యాం 

మ ఉా సోలీ (హింస). హోీలీషండుగ 
కారుడిప్తున్నను పంకుగ సోమావళి 

పండుగ, పజాలిపొట. 0 1న దా 
జటానా (హీ) కాముడిని కాల్చటం 

యాని హౌొళే (హీ మెల్లగా నిమ్మళము 

ర్ క్రకు ముగా, 

ర సేనా (హీ ఉండుట అగుట, 

కలుగుట, జరిగుటు, గ్రటస్థించుట, క్రభిగి 

యుండంట, ముగియుట, "భుట్టుట్కు తగు 
లుట్కు నిలుచుట్న చచ్చుట, దొరకుట, 

ఖభ్ఫల భా 1 స్త రిం ళో 
త్తే ఫై లం యల ్టుడి జశో (ట్ క్ పు) 

"పెదవి ఓస్టరు. ఓట (0 టర ఏది - 
నికాల్నా (హి) "పెదవి నిరుచుట, తిర 

స్కరించుట్క చింతపడుట, కోపపడుట, 



(ప (న 

6. ((ష్టుంగ్రప్పుడి - వాళ - 
కాట్లా (హిి వెనవి కరచుట, జ్ఞాడు 

గరచుటప, ఆగంహూపడుట, భయపడుట, 
పక్చాత్తాప దుకు 1 

గా ఖా హోల్ (హీ) పెద్ద 
వాడు, లావు పెదవులుగల, 

"పదవుల 

౮ వశాల్ (హీ. శ్ర్ర్రీ)ఆశ అభిలావ., 

పేక, ఆతురమ్ము లోభము, పీరాశ్త 

ఈష్ట్యః ఓర్వలేమ్హి అనూళయ్య 

హూముః 

ది పశాంస్నా (హి) అనూయపగట్క 
=. ఓర్వ లేకుండుట, 

కష. హక (హి) రోజుటం 

[1 బా సావన్నక్ (హ్ బుద్ధిహీ పానుడ్కుకుంధ 

/ రా పనోన్ హోర్ (హి కాగలది, కె 

నున్నది సాధ్యము, సంభవము అభివృద్ధి 

కాగల అదృష్ట్రశేఖ' ల, 

ఉ ళు 

తోఎని హోనీ (హి కౌగలది, కానున్నది 

సాధ్యము, సం భవమ్ముఅదృస్ర్యము భాగ్యము 

పి హేహా (హీ. శ్రీ 
గోల, దొమ్మి, అల్లరి, కోలాహాలమ్యు అట్ట 

లు 

హాసము, నవ్వులాట, 

అదె వి హూహూ (పౌ.వు) గూబ, పెద్ద 
వస్త్ర; వావ్చకమ్సు 

) కలకలము సొల్లు, 

1 శ హువైదా (పా) ప్రత్యక్ష మ్కుస్పస్య 

ము, పిశదము, "తెల్లరు, తేట తెల్లమ్సు(ప్రక 

టన్సు పం 'కాళముం 

జా ఫీ (హి) బృదయము,గుండె, మనసు, 

౮7 పీ (హి) ఏవార్థక ప్రత్యయము, ఫీ 

ఏను మాత్రము, 

టు హియా (హి,పు) హృదయమ్యు గుండె, 

నునసుం 
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నే 

తఖ శ్వ నాడి శ్ ఆపు (7 మహెఆత్ (అ శైల) జో్యోతిపసిద్ధాం 

తము; అకొరమ్సు రూపము, వెఖరి, స్టిత్కి 

డె - వస్తువుల వె 

రూపము 

4 లది హియావ్. (హి.పు) ధ్రైర్యర్సు సాహా 
'సము+ 

లుపలిరూపమూ చాహ్య్యూ 

యనగా “సోబత్. (ఆ. శ్రీ) భీతి, ఛయమ్యు 

దిగుల్కు బుగులు, హాడలు* 

యంష్వని హెఅత్ (అ. శ్ర) మాడు యూ 

(మ్లై- గ్యూ హేటా-కాహ్) చిష్ప 
తన, తక్కువ నీవమ, సోమరిమైన, 

పీరికిపంద్య వెనుకా డెడు, కేత-గాన్ని ప్రాలు 

మౌాలెకు, (న యూ =పన్. (హి!సోమరి 

త్రనము, పీరికితన ము, "వెనుకాడుట్క, అరై 

ర్యమ్ము పిరికితనము. .నెచ్యము. 

ఎస హౌటీ (హి. క్రీ) వైళ్యమ్కు అవ 
మానము, (జగడము, 

(మ్య హేజా (అవు) యుద్ధము పోరు, 

అ తష్లూ హౌజాన్ ( అపు ). పాంగు, 

ఉబ్బు, ఉప్పాంగుట ఊదేఎ)కము; ఆధి 

న కఊరవడి, “వేగము, మెకిలేచుట్స 

వోరు, తిరుగబాటు ఆల్లఠర్సి దొమి్మ్రి జగ 

డమ్సు లొల్లి, గందిగోఖ ము 

| సడ్తూ ఫీంజ్ డా (ఊపు) నభుంసకుడు, 

పండుడుు ఎగలి (కొజ్జవాడుు, 
టో ఇ, ళా 

దపా ఘూాచ్ (పా తుచ్చమ్ము. ఆల్బన్సు 

స్వల్బ్పమృు శూన్యమ్పు పనికిమాలిగద్ధి వట్టి, 

వ్యద్ధము; ఏదైన, ఏమెన్న ఏవోజఒకటి, 

క్ర కస్తకూ = కార (పా) పనికిమాలిన, 

ఎందుకును పనికి రొని, జ్ ౦దుకును పసికి ల! 7 

మదాం (పొ) సన. "తెలియని అజ్ఞా 

ని మూఢుడు, పామరుడు, 
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రా ష్ట్గ్ర్ ( పొస్టు) లమ్మీ, సంపద; 

మూాలమఘ్కు సత్వము, సము, సారము, బల 

ల లలల షే 1 ము; న్వ్ స్సమ్ము న ఛను నిర్మలము, 

| ఫే స్టీం0 = (హింప్టు) వజ్శ)ను; సజ్టను స్కు 

ఉ_్రమనము, (సో గూ ఖా నుప (ప*) 

స ఢాం 
_ ఒకి బుంచిజాతలి చిలుం, యూ! రసా” 

క్సీ*ంగ్ (హీ “మీలుజాత్రి (౦సవ, 

లం సడి “కాంంానల్. (హి,ఛ్ర) నానా 

వన్నిలబొంత్క గంగు గంగుల బొంత 

ఆ టు 1! నది “త్పంంళస్సీరీ. ( హ్్ర్రీ )) 

పరివర్చ్యృనము, ఇచ్చి సచ్చుకొనుట్ట 05 

డపోకడ, తారుమారు మార్చు పర్య 

నుణము. 

టట “శ్పంర్ "సీల్ (హి.,న్రీ) ఛ్ 

గుడు, తిపస్పట;, చిక్కు  తారునూగు, 

పరిభ9 మణ ము, “మెలిక, లోసము, 

ఇ ఆబ్స్ సా ల్లీ 1 శ్రచది హాబేమ్ (సా 7. ఇంధనము 

నంట చెజుక్కు ఎండుకక్రైలు, 

అద్దుది హైదీ (అ. ఫు)వాంతిబేదులగోగము, 

గ్త్తర, 

సువ చశూక్రడ్ (హీ) బలిష్ఫమ్ము ఫుష్టిగల, 

దమైస, బలిసీన; బలముగల్మ 

న్ు ॥ జ క రాకాగముులద్వి స వను, యంగ 

ము; ష్ త్ర ఇని నము హాగము,. భరీల ము, 

ఇఇ ! క 
ల్ డేలు అంప ము 180౫ సంగ; సి 

గునుతు నషంలీట్ర ము 

ని ల్ ఫ్ ర్స్ ఇవాళ్ల "గ ట్రటిహీల్ (వా స్తీ) శ్వ ఏలయన, 
ఏలకు0. 

డె న్ (హీ స) ఎనన) బో రి నీ యిటలా (| 4 గ్య) లలి జే ము గ్జ్వ టం, 
జీ ్శే కళ 

సని బాటలు, సని తడ ప న్స సనిత (దగ; తిడన్య లేప, 
శీ వ్ ని" . ం లం లి కులీ, థన్వి నిట్లు ల ణు ఉట 

ఇ శ 1 గి (ద్ (టు న. (శశిక, ళు 

కద. శ శి 

(థ్! 

శ్ర (01 “సీ గక్ (పొ,త్చు ఇఒనన ఇ్రైాలము, 

బన్భు లగ్నము. 

గాంది హీను(పొంఫ్ట్రుభంస తక్కు ఇంధనము 
క్ శిల, 
వ 

డాం ,4 
ఆకసడ స్ లంగ్ (పాం, శ్రీ) గంగను 

11 నమ్ హఘూలా [ సం బగయూల 

స్రకృత్సి మాను టివ్యక్షగూపము, 

ఆనిరూపము, బిగ్గుగూపము, ఆకాగము, 
రూపము, గిజ స్సగగాప ము, ఆక్చత్సినమున 

(రియా కారము 

యు (ట్రని 'స్టైహార్. (4) సొప్పయె డారి, 

ని స్మనున్యు రు. 

అల్నిల “బాల (ఓ టు ఈ 
టర్వవి సైకల్ (అ. క్రీ) నకతిములకు | యి మటు (స అ్క్కోట్క కట 

లేక గంభాములక్ గాని యేర్చరచిన 

ఆకారము, విగంహామ్యు గౌజమందిర ము; 

దేవాలయమ్ము పితిమ్కు రూపము, ఆశా 

ర దొడ్డయాక్చత్సి మహాకొయము, 

కటా అ సోళర్షై, అయ్య హూ, వీ వసో, 

వు “హీయము తుగృృమ్సు; హాహా, 

సంతాపళరమ్యు ఆహా, అహాహ్శా ఆళ్ళ 
రము 
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ట్ 

యాః క రగొ-యే-యా (ఆ. క్రీ) ఇదిటాళ 

“*య్య్తాతేరము, యకారమునకును ఈకార 

శఏకెారములకును వాడబడును. ఇది ఉరు 

? దూ వర్టమాలలో ముప్పది. నాలుగవ 

యతరమ్ము అరబీలోో* నిరువదియెనిమిద 

వది, పాగసీీకములోే ముప్పది రెండవది, 

ఆరవీ అక్షగ సాంఖ్యము (ఎవ్హ్యూ!)న దీని 

సంఖ్య పది, 

ట్ యా (అ) _షంబోధనాగ్ధకమై 

శీయి, 8, లక్స్ స్తు ఆర్థములిచ్చును; 

శ్ క 

వాగ్ధక మై అధవా కాక్క లేక ఆ [న 

నిచ్చును. టా. (టం -త్తాపా (పా 

ఫ్ (ఫసరుభ్యోనమః (సరువమస్కారము) 

యాంలుకే ( కిస్మత్ (అ) -హ్నేదెవమా! 

హో చైవకూ! నా బ్రా్యాకూ! ను (1 (౧ 

_ఇలాపహా (అ) "ఫీ ఈశ్వరా! 

లానే ళ్ యాబ్ (పా) పొఎదువాడు, చెంచు 

నాడు కొనువాడ్యం, కనువొడ్తు, కను 

సొను వొడు (వృ త్తియందు). 

కఎుసే ల్ల యాబింద (పా పొందువాడు 

చెందువాడు, కొనువాడు కనువాడ్డు 
కనుగొను వాడు, జాడతెలియు నాడు. 

(టై ౪ కోూబిస్ (అ) శుస్కుమ్ము ఎండిన, 

ళు స్క్ంచిన్న భుష్కి6పటజే యు. 

ఖల యాబూ (పా,ళ్ర) 
చిన్న గుజ్రము, 

కలా. ల గగాజూజ్ (సు-ఫు) జగడగండి, 

ఓ  జగడాలమారి, గాకాసీ, రక్కాసీ 

ఏ (ల్ల యాదవ్ (పా. త్త) స్కృతిః జ్ఞాపకము, 

జ్రైప్తి బ్టైపకళక్షి మనసు- ఆం! ఎట్లు 

తవ ము, 

-ల్లాహూ (పా -ఈశ్వరధ్యానము (పక్ 

రులు ఒకరికొకరు వందనము చజేసీకొను 

పదముృు ౮ ఎట్ల -ఆనా (ఉ) వ్రైపీః 

వచ్చుట ట్రా, ( త స -అవరీ (పా) 

జ్ఞాపకము, జ్రైప్తిక్ తెచ్చుట స్మరణము, 

కప్? జ్టైపక ముజే యుకు. ఎట్యై టం. 

బూట్. (పొ జ్ఞాపకాగ్ధమ్క స్మారకము, 

స్మ్మారకచిహ్న ము. (స్ల ఎర్జి-పడ్నాా (ఊఉ) 
జైప్కి వమ్బపం స్మరణ కువచ్చు ట. 

యమ! ఎ ఎట్ల- దాన్ష్ (పొ) జ్ఞాపక" 
క్త జ్ఞాప కాగ్గము (వ్రా (వాసీ సికొనినద్రి, సాగక 

ము (గా వారసీకొనిన పుస్తకము పట్టిక, 

నీటి "వెం, దినచర్య ట్లో వచ తా 

న్జానా (ఊఉ) జై వ్తీకి తెచ్చుట, జ్ఞాపకము 

జేయుట. బిఎ ఎ(్త -చహీ (పా, 
జ్ఞూాసనము,. బధ? తెచ్చుట తెలియశే 
మ షు చి 

యుట, అ ళం 6 -కర్నా (ఊఉ) జ్ఞా 

కొముజేయయుట్క్ట వల్లించుట: సేప్పకొనుట, 

ప్కి తె నశ్రుం _ 

ళం (₹ఎ ట్ర -గాల్-గారీ (పా) బాప 

నచ ఆనవాలు, ్మార కళ చిహ్నము; 

యా టట్ తిట్ల యాద్ బక్షైక్ (సా) 

ఆప్తుల పి ప్తావనముజేయ బోవునపుడు 

ఇట్లందుగు స్వస్పిరస్తు, శుభమస్తు (వారికి 

-ములనస-గాకృ్క "కే మమనగాక ఆని ఛావ 

ము) యన (3 ఎట్ల -ఫరామోవమ్ 

(షా) ల్జ్సిజ్హు పిల్లలయా ట, పిల్ణలపంచెమా, 

) శ యార్ (పాపు)మిత్రమ్ము స్నేహితుడు 
(పిమయుక్కు వల్లభుడు; విటుడ్వు ఇెలికాడు 
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సహాయ రి, నహాయుడుు సంఖభావణ ము 

భశ 6 చ్చే అ్రముఅగమునను వాడబ నును, 
[1 

ల్ ట్ర ఏ భల హ్(పా)కలిపగోలంతన ముగ 

ఫొతియి కలసీమెలనీ యుండు 
టూ 

వాడు 'సంతోబు 'స్వభౌవము గలవాడు, 

లవాడు,3 లిపి 

య. కాడు, పోర, * (౮ న. (౧ 

శి (ఎ స్ట న్ ర. ధం 

టే టి తో (వా శాసమి(నైము 

నిమ్మదగన న్నేహీళుడు, ( వాటి స్నీపీ-గు 

ప9యమిభు9డు, ం!ఎ థ్ప్ర (ట్ర - 

వఫాదార్. ( పొొనమ్మదగిన న్నే పగుడు, 

విశ్వాస పాఠతు)డ్తు, 

1) స యాకా (పొ.ఫు) ళ్షి సామస్ష్యును 

పరార్ర క్రమ ఘు, న. టంటాటి నము, 

ఆయన్ను సాహసము, 

ల! శ (యా రాన(పా ) న్నేషంభావమ్ము 'న్నీగా 

ము 'సఖ్యర్యు ఫెలిమ్సి స్నేహ సొంయము. 

న్య యార(పా,పష్టు) స్నేహము, 
. వదిలిమి, సఖ్యము, ఆవళ్య॥ః , అవసగము 

పన్ను; సుంకము వదమ్నుణడి, గ్ 

మణికట్టు వెడలుపాట కడియమ్యు 

గౌయమ్యు డొణ్య యు క్తిమంతుడు, నగు 

రుడు చూడు | 0 అనుపదము. 

ఆ(౪ భూరీ (పాత్ర సహాయ ము, 
తోశ్చాట్టు స్నేహము ఇెలిమి, మెత్రి 

ప్రేమ, మితంభాగము, న్నే హీశునిపొలు 

(పిల్లలలో). (స్లువద్ర్రు (9 = చేనా(ఊ) 
సహాయముజేయుట, తోడ్పశుట, ఊత 
యొసనంగుట్ట బలపరచుట., ౮ మ, కు టే 

- బుద్నా (ఊఊ) పీల్లలు తమలో తోము 

ఒకరు తిను వస్తువును మరి సమొకని? చ్చు 

నట్టు ఒడంబడిక వేసికొనుట లేశ అటు 
న్న 

షన్ సి సొనిన ఫిచం?! ఎటేక్* (ఏ) శా క్ర 

జ | ద్స్ష (య) | ర్... ను జీసికొనుట, 

'న్నీహాము "భసిమి'బేసీగొ 

నుట్చ 

గ్ పగ నుట్కు 

న. ట్స న (పొ ఏ కొదళి, 
పదునొ"న లదవ బఇనము, 

న్స్ ప ట్రాళ్తు గాన్ (అం స్ర్రైస అ్షైగ్యము, భీతి; 
ది గాస్, (ఏ(న్షు డి (ో శ్ = స్థల జ*ంనొా 

(ఊఉ) నింాథ కింలుిం, అభైగ్యపడుట, 

నిర ఛంం కలం 

టల కాసా (గప) రాజ్యా పకటన, 
భీము, ఇాననము 

లా ట్ల గాన (పొ) నియమమ్ము శి 

ము, పస్షి, నీత్రి బ్లోళ్ విష, 

అపోలో కా అవోలో౪ి “దోలో ౪ 
(భూస్నుంన్ = వాస్ ఫిాంసాా( ని ఆ) 

మట పున్ను 

(హో (్సీ యారీషా (19 శ్రీ) ర గ'నటుదీ 

న! 

ఫులోభిబక ఉచ్య్యాయము ప్రస్ (ఇదినావ 

నున్న వానికి కుగణ "బీ ననతో స్టునను విశ్వా నము 

నన 

యత్ నూఫ సన్ (ఫాం శ్రీ) అదాయను, 

లాభము 0 బడీ లందముు టయితీ న్ 

టి టే టో = గీనాగరీ (ఊఉ) వ్రైం'బడి 

గలకొలువు ల౦ వగులం భిరకు డూ 

నో నయము, 

అణాలో 

వాయ్ € యాఫ్8నీ(వా, క్రీ) రావలసినది, 
”నున్ని; రావబసీన'వ్వులం, అఆదాల్యూ 

ఆదాల'లెక్కలు, 

యక €్ల యాకాళ్ (ఆం క్రీ) మాశోము, 
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రత్నము (నీలమ్సు పువ్యు రాగము, కెంపు, 
పచ్చ మె॥ వొనిలోన్లాక్రట్రి) యేయితేటు 

ఎలబ్ (పొ కమ్మోవిగల, లఎజ్జని "పెద 

వ్గల, పీ్ర్రయు గెలు, 

ఎని ర్ల యాహూ (అపు) తత్ప దాద్ధమ్య 
తత్పదమ్సు ఈశ్వరుడు, వీడో్కోలువచన 

ము, (సా) యాపూ అని అరచు జకవి' 

ధయెన 'పొవురము లేక చానిధ్వని 

(టో యో* ౬ (ప్ల యాయెమళకూన్ ( అ, 
ఆ) అడ్డముగా వా9) నిన ఇ కారసంజ్ఞ 

(౬) అక్షరము. 

యిలు యవబాశ్ (అ) అధ్యానము, ఎడా 
రి అరణ్యము. పాడుబయలు, నిర్మాను 

కింక థు యాకాతీ (అ. శ్రీ) ఒక పౌష్టిక 
బేవ్యాము; ఒకళవిధమైనవోద్యము; రత్న 

'నగిగ్క మూనిప్ 'సం॥ 

లీఆ గాల్ (శు) మెడ. గొంతూ 
కో ౧భమ్యు గుజ్ఞ ము మెడమిది "వండు9)కలు, 

ఉజంతరనుల మెడమిోది వెండంంకలుు 

సా అం, (నేను యుజ్బొ (అ- క్రీ) శోవ.ణము, ల౦ 

డుట్క ఎంచుదల, 

యణ పన్లు యుబూసత్ (ఆ. క్రీ) కుహ్క 
త, వోపుణమ్ము ఎండినస్థితి. ఎండుదల్క 
ఎ౦డుకఠు 

కో (స యామినీ ( హీ.ఫు ) యవనుడు; 

౧" త్రిం, 

ఈం యాం (హి ఈడ ఇక్కడ, 

| ఏ (స యావర్ (పా_ఫు) సళాకార్హి ఇదో 
డు, 'సహాయకము, సహయుడు్క. సహా 
యమ్ము తోడ్కు అనుకూలమ్ము. "సహాయ 
భూతిను. 

కం టి కూవరీ (పా. శ్రీ) సహకారము, 
నహాయమ్ము తోడ్చాటు; అనుకూల్యము, 
న్నేహాభావము, 

లేమి ముట్లు యట్ల్ ఖాన (పా.ఫు) ఆస్థాన 
మంటపము, కొలువుకూటము కజేరిచా 
వడి, ముఖకాల, .. 

ఎదలు యతీమ్ (ఆఫ్య) తల్లి లేని పిల్ల తండి? 
లేనిబిడ్హ అనాధిశిళువ్వు వెలనలమానికము, 

ము, ఆవ్య సము, చు దృము, పనికిమాలిన పటి యతీమో (అక్ర్రీ) తలి దండ్రులు 

జపి'వేక మైస్స పాడు, పా-డైన్మ తెలివిమా లేనిస్టితి, అనాథస్థితి, దిక్కుమాలినస్థితి: 
ఇ భ్ స్ట 1 నదతన ము, లిన, వ్యర్ధము, వరం ట్ల నో '( పొ ్ర ఆఅనదత 

అవ్య క్తపృ'సంగము జేయువాడు పనికిమూ బై భఖ్ (పా.టక్రీ) మంచుగడ్డ మిక్కిలి 
లినమాటలాడు వాడు వదరుబోత్కు అవ్య 

క్రప్ర'సంగి, బ్ టక (-నోయీ(పా 
అవ్య క్ర్రపం'సంగము, అవ్యక్ర్షాలాపములు, 
పనికిమాలిన పి'సంగము, తెలివిమాలిన 

నూోటల్సు ఆసంబద్ధాలాపనులు, వ్ల యద్ (ఆ,ఫ్పు) శేయి, సహస్త్వము; పిడి 

న! 

ట్రయ్ము యఖ (పాం క్రీ) మాంసము, 
మాంసఫుదారు, 



గడి ( ల00 ఉనన 

“సహాయము (| బబము క ఊగ థి లాభ్ ముం 

అటి 

ల్ దై బిల్లీ నా ట్ల
ె (అ) స్వేళహ

స్త్రము, 

పం)కాశమాన హసృము, నుహాత్మ నము. 

దణ ఏటి బు శో
 ఖు చూ

 (సా) గగ 

బాహువు, "పెద్దనీయి;. అరిభేరినచేయి, 

అను ఫి మ్యడు సంన్లూల్మ సొండిత్యము
గ ల 

వాడు, 

ఫు యగ 7 (పొ. ) వడిగలసటు ము 

గ్ లో | పు) సము 

అళ్న౫ ఉస్టదము. 
ఖా 

9. వీ యరార్ (తు.ష్య) శస్త్రములు, పని 

ముట్టు,అయుధ ములు, 

అనే 

ను 'నంధి నియమముల 
'సరగా ఇగజీళ్చు 

నీ రట న్సొస ల న నీ టి వపూటగానుం నిటాోన నును ఖ్యనం, 

వూట, తాకట్టు- 

న్ 

అత ల యర్కాన్. (ఆఫు పెంకు! 
గమ్సు పన్న కామిలగ సను, 

ళా 

చేల యజ్ జ్ (పాప) ఈళ్యరడు, "పొగ 

సప్టీశమందలి యొక స్ట్రోణ ము శ్వేసు, 
ఆఅుజటీ 

అతి యజ్ దాం(పొ.ప్పు ఈశళ్వ డు 

'జీనుడుం 

య చల యజ్దీ (పాత్ర) సాం సీక లేళ 
మందలి ఉయజ్ ది అను పప్టణమున 

“నేసిన వస్త్రము, 

ఏ (టన్లు యసార్. (పా.ఫు) ఎడమవేయి, 
ఎడమప)క్క వామభాగన్వు వావవా 

వము, సమృద్ధి బాహుళ్యేముు సంపద, 

భాగ్యము సంల్లు ంు (ల్లు - ఓయమన్ 
(ఆఅ) కుడియుడమలు. 

ఎటు యసార్. (పాప) దొర్భాగ్యుండు, 

దున నడు, నళ ॥ / “ద్బప్టాదొ: నిర్ళాగ్యుడు, 
| ణి సల ఆ లో గ్ లి టున్లీ యసావల్” (పస్ట్రు రాజరశకు 

ట్స గంకన టున్న 6ళ్విమంు, బాను గ్ర 

గ్ా దహాటి, లం టీళనాంరు శం, తగ గలం 

నాంచుక్ స్తు, 

క! నో గ్ రజ కలీ వ సోనీ యసి ౧ (ఆఅంస్బ్రు శై గళము సౌఅన్య 

మ్యు సంపప, సనము, 

ఫీ మర్ (49) నసుసగమ్మ్సు సులఫము 

మ్, లి అటి, న్ాగ్ర? ను, నిన్న? గ్“, వము 

సా వేస స శృ సేన చన 

టీ | ముక్రీల' (ఆ జి ట్ర చీని బు ఇ చ ఆస 

న్ న! ఉలి న్స్ ఖీ 

ఇని ॥ 

అహా! ఖా న్లీజ్ష(4 చి నీ ) జ స్త ము (అస ట్ల! 

గ్రటై జాము యిట గో వుసూమ్ 

స్పృలీనిన 'శవన్ను 
(సంబ 

అల్ ప్రతి మ సళాల్ (జట్ల ఖ్హు) “నే జీల 

బి ఇంటీ 

లలు అంక (0) అననా, (రప 
స (6న ఎం అం (ట్లు యన్ మా-వం 

1 టొపిడినర్తు, 
న! 

( ల ర న్తీ) గ్పిడ్సు షక | 

సో, గంట *ం లై 
వ! ళ్గి జ! 

లీ 

టో 6ం్లు యగి యాయి (పా) బోవిడి గా 

డు, ది పరి, క లళెట్టువా సు, 
మ! 

అనను యరీన్ (ఆఫ) నిళ్ళృయము, నమ్మ 
మ్సు ప్॥ (నము నమ్మిక నిబమునుత లం 

పు; నిస్సంచేహా ము నిస్పంశయన్ము నిజము. 

ట్ ( లనీకు ఎవని నం (గా) నమ్ము౩' ముద 

చుట సమ్మికము గలుసట; నింమనిపిం 

చుస్కు నమ్మిక కలుగుట ట్య ర్య - 
కన్నా (ఉం) నమ్ములు, నిశ్చయము కగ 

ననుట్స దృకపనచికొనుట, 6లేల్య్యా్లు. 
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_ లానా (4) నమ్ముట, . విశ్శసించుట. 

క ఉత ము కో 

ర అభా సోనా (ఊఉ) నమ్మక 
ము గటుగుట్ట 

నునితోచుట, 

నీ ల ఆ ళా సమ్మికపుట్టుట్క నిశ్చయ 

ణే జి 

(స్వన్లు యక్రీసన్ (అ) నిళ్నృయముగ్యా నమ్మి 

కా. నిస్పందేసూముగ్యా.. నిస్సంళశయ 

ము, నిశ్చితము గా, 

స్వమ్లు యశీనీ (అం శ్రీ) నిశ్చయము, నిల్పి. 
త్రము భూడు న. 

యు యాకొ (సా) ఏకము ఒక, ఒంటరి, జం 

' టివృ్షిచుందు. ట్య! య. అస్ప 
(పొ) ఒంటి గుట్ట్రమునాడ్సు ఒంటరిళా 

ను సాని కుం -దిఎ (ే యు-ఆధ్ (జ) 

ఒకటి అగ ఒకడు అర, ఒళరిద్దరు, ఒక 

(8 "రండు, గొందరు, కొన్ని అల్మ,'సం 

ఖాగ ము, టై (క యకాయక్ (పా) 

అంచ గా, అం గో టై క్ 

నే (యప బార్ _ బారగీ (పా అక 

స్మార్తుగా్లా అశాల్తుగా, ఒశీపారిగా, 

ఒకేసారి ఒక్కసారి గా ఆట యు 
ఇవాన్ ( పా, గుజ్జుము జూలుకింద జక 

వవెఫునమాగ9 ముండు సుడి, ( ఇది ఒక 

అవలతుణము ) యం యు = "బయక్ 

(షా) అకస్మాక్తుగా, అశాళ్తు గా, జక్క 

"సెట్టున్న. ఒక్క సారిగా, అరమ యు - 

ఫప్వ (పొ) ఒక వెఫనమాతంము చాం 

సిన కాసినము, ఏక మిఖమ్ముు ఒక తట్టు 

బారి సిన, (ళు యక = టఫ్ (4) ఎల్ల 

స్వుడ ను జ బే ప౦కొంకు నడచు చుండు 

గ్ ణ్తుం పబ కు నడనుచుండు. గుట్ట 

ఫై 
చుండు గుజ్జము. % ౮ య్ల-తారాడ,) | = 

య 
ఏకతాలమ్ము ఒంటికంతి వాద్యమ్యు ఒంటి 

తీగ తంబుర. (మూ -జా (పొ జక 

చోట కలిసి, కూడ్సి బేరి పొం మిళి 
త్వమైనఏక మై. దగ (దార్లు -క ర్నా(ఉ) 

ఒక చోటికి పోగు జేయుట కలుపుట, 
పోళ్తను జేయుట్క బేర్చుట్క కూర్చుట. 

అవవ జాన్ (పా) పొణసుతము, 
మిక్కిలి కలసి మెలసీ యుంజెడు, ఎడ 

' " కాయని, మిక్కిలి అన్నోన్యయగల, (వ్ర్య 

మితుండు. తు తు -జద్దీ (పా)ఒశే 
సంతతివారు, ఏకవంకీయులు, రక్ష సంజం 

ఓ అతు -జివాత్ 

(పా) ఏకా పాయముగల్క వికముత్యము 
నల ఆనుకూల్యముగల్హ మెతిగల యక 
ఉట ాహతీ (పొ ఐకమత్యము 

ధులు, జ్జూతు అః జ! 

' అభిహాొమైక్యముు అనుకూల్యము.మైతి, 
ఏశమ' ఉత్వ -చంటద్ (పా) కొలద్కివీవో 

కొంచము, ఏీవిగొకా కొన్ని, ఎవరో కొం 
దరు, కొన్ని స్వల్చను, కొందరు, అల్ప 

సంఖ్యాకము ట్ర్యమ్టా యు -వోబ (పా) 

ఒంటి కంబపు(గుడాగము) ఒక గుంజే 

నిలిచియున్న (గుడారము), యజుస్సు 

-దస్స్ (పా) సభూనిము గానున్న్య, సరిగా 

నున్న ఒకే రీతిగానున్ను; సంఫూర్షముు 

సర్వము, సాంతము, అంతయు, ఆసా 
తము-మొత్తృము, బొత్తుగా, మట్టముగా. 

చదరముగా, ఒకపెట్టున, ఏకవిధమైన, 

ఒకే విధము-గానున్న, న్ తం ఆత 

-దిగగ్ -దినర్ (పొ) ఒకరికొళర్ముకలసి 

బేరి. ఆస్నోన్యము- టవ _దిల్ (ఫా), 

ఐ మత్యనుగల, ఏకాభిపాయముగల, 

మనసు కలసిన. బీతి య్లు (పొ ఐక 
మత్యొము; అభ్గిప్రామైక్య ము, (నా అల్ల 



యల 

_కఖీ (పా ౭౦ండుప స్రక్క_లను ఒకే విధ 

ముగానుండునద్కి ఒకవిధమైన విల్లు, లకూ 

ఎక్స -రంగ్ (పొ) వక వర్ణమ్ము. ఒకే 
వన్నెనల్బ లోపలను బయటను ఓకటిగా 

నుండుసట్టి నిష్కూల్మపయమెన్మ నిస్కుపట 

ఆ) యు -గంగీ (పా) ఐక 

వర్గ్యము, ఒకేవన్నిగలిగియుండుట, ఒ'వే 

పధముగా నుండుట నిప్య్కూపట్యము, 

న్నేహమ్సు మైత్రి. ఒర్త్రృయు -చ్ 5న 

(పప్పా మాటనోటుకడగ ల వాడ్యుసత్యవాది. 

ల న్ -రూ (పొ ఒ 'కేప్రక్కా న్వాసిన్మ 

ఏకముఖము; ఐకనుత్యముగల, ఏ న్ త, 
_-సొర్ (పొొణతంగయు, ౯ న్నియు, 

అసా౦ంతమ్సు బొత్తుగా. టియు -సాం 
(పా) ఏక విధము? , జే రీతిన సమాన 

ముగా సరిగ్యా భదగరముగ్యా ఎడతెగక, 

విడువక. బలు యు. -సర్ ( పొఆంతయి, 

బొత్తుగా, సౌంచిముు అసొంతమ్ము నను 

గంమ్సు సర్వమ్ము ఒశళ్లీ సరిగా ఒకటిగా, 

ఒక్కా. పెట్టాను అన్నియు. టు - 

(పా) ఒక ప్రక్కకు కలసీ, వేం, సి 
మెన, తీ ర్మాళమైన్క 'సమకూ దీనం సతు 

గ కరస (ఊ) సీల్చ్మారముజేయుటం 

ఆను _నూయిా (సౌ) తీలళ్మనము, 

వైద్యము, "నెమ్మత్తి, నిశ్చింత నిమ్మళము. 

పము -హపంబ నా, ఆ.దివా.ధ ము, 

అవటు “తరళ ఫ్ (ఫా) ఒక ప్రక్కన, 

జీతే అకు శ్లమ్ 

(పొ]1ఆసాూంఠ ము,ఒక పెట్టును ఒక సారిగా, 

సమగంముగ్శ తృదముట్ట, ఒక్క చెబ్బం, 
ఒకటిగా అన్ని యు సరి గా ఒక్కతీరున, 

లీ (తయై.- కి నొ డ్ (సా షె శే 

(పక్క వేర గ్హా ఒ౦టరి గాం 

“బేర, ఒజంటవెగా. 

సి శా సల యు 

యియీయ్ణ -లఖ్క్ (పా) ఒక్కుసా " 
రగా ఒక్కా పెట్టున, ఒక్కటెబ్బన్క సాం. 

తము నగ్నము, పళుగంము, ఆ సాంగము, 

'నం గానము రా యు తా (పా) 

జంథి,ఒంటరి, ఒక్క ఏకము, ఏక ప్పుడు, య 

తలి దం సులల న్్ "గా నొడుకెన నాడు, 

ఆమైోలు -లోఫీ-('పొ) ఏకలోీవాము, 

౧, ఊక తునకతో నీసినఖన్దము, జబ్బ 

దము ఉఅవుకుఖ్ంకతి 

మున్స్ (సా) ఒక్క 

ఒక పెట్టున సాంటముు నమా )ముంసం 

ఘౌాస ముక్క మొస్యము గా, (ట్రాసోయ్సా 

(4 శ య అః 

సారిగా టగా 

_న్గ్ న్ (పాసు ఏవశ్కుణున్సు ఒకె. నిము 

యు తే యయ్ణు -న 
క్ (పొ ఒకానిక, ఒకటింాకున్న 

నురియొక టి, ఏనోబకిి, ఏదోఒక. 

(ఆకు ధు శె (ఈ) ఒకానీ గా ఫోం న్య గ 9 

నాడిన్య కలిపిన, వీకముగ్యా గ 
వచోీోీటగాం, కలిస్తి 36, కుండి, 

పబము, 2 శుక రు, 

ఛి 

ష్సాగిళ క్ 

(క్ర య్ బే. ఖ (పాం) గాగ న్ న్ జంట, 

ఒంటరిగా సాటలీన్సి అస్త భారము, 

అఫూగ్వమన్ము ఏళము, అన్వితీయను; ఒంటో 

గుజ్ఞఘబండి; ఒం టివతి వీసము? ఓ కీవత్తి 

కాకు గొజుదీసరు. లీ కిప సృంభము, 

ఒంట చుక్కల అటనీటి ఒంటరి గాడు, 

"కాబిట్టీన పడన చ్చడం ర్రడంబడినై వాని 

యింటెనీ యుంచి జీతమిన్వ బడు పచుండు 

బం ఏటో బల్ల = 3 5 యమ-శాన్ 

_సవారో (పూ) స స శప 

వులలో ఒంటరి'గాదూరి పోరి వాడు, 

యుకు య కాయన్ (ఫో) గిట్ట న. 

అశాత్తుగా, ఒక పెట్టున ఒక్కసారి గా, 

తటాలున, ఆఅ స్మికముగాం 

అ (కు య కావన్. (హీ) ఏబదిమెగ టి 



టోకు 
స్య. (క్వ య కొయీ(పొ, శీ) చూడకు జారీ 

యను యుకత్' (హి యుక్కముు తగినది; 

యుక్షి, ఊఆపాయమ్సు 

టట్లు యక్షా (పా) ఒంటి, ఒంటర్హి ఒకటి 

సాటిలేని అసాధాగణము, అవ్లూర్వమ్ము 

అవ్వెతీయము, ఏకమ్ము 

న 2 యకాలీస్ (హీ) సలువదియొకటి. 

యయ యిక్తాయి (పా. శ్రీ) ఏకత్వము, 

| ఆవ్లూర్యత; అద్వితీ మాతే, అద్వితీయత్వముం 

గ్రస్రుటన్ల యక్షీస్ (పా) ముపష్పదియొకటి. 

చ: యక్సశ (హి) అమకవదిమొకటి, 

1 యాయి (పొ. క్రీ) కుట్టు ్ ని 

దుప్పటి అఖండము ఒంటిశక్కదుప్పటి, 

ఒం(టచేకు దుప్పటి, 

తపు యళ్షాః(పా ఫు) ఒంటిచు జ్యలఅటచీటి. 

అకట యికంగ్ (ఊఉ) ఏకాంగిగా నుండ 

నోగువాడు, ఏకాంతపి) ముక్కు ఏకాంగి, 

ఒం€౭ఎన్ గాదు. 

ల్ వక (పా, ఒంటి, ఒంటరి, సాటి 

బేధ, ఆద తీ యము, ఒంటిసజ్టవుబంకి. 

లు యక్ వాత్మర్. (హీ) 'జెబ్బదియుక టి, 

కాలు లు కొ్యొసీ (హా) ఎనుబదియొ3 టి. 

/ న ర్టుత్వ్లై యకీ(_న్ (హీ) ఇయవదిమొకటి. 

యిటు _ పత య 'గానగ్గీఎనగత్ (పా, 

య్ క్రీ) ఏకళ్వము, బంభుత్వమ్ము బాంధ్ధ' 

వ్యు, 'మ్మ్తిరిక మ్యు _'సంబంధను్యు అవూ 
గతి, సాఃష లేమి, అద్వితీ యత, ఏకత, 

ఏకత్వము ఐకమత్యము, మైతి. 

ఎటు యగాన (పాంఫు) బంధభువ్వు మట్టమా, 

కొవలసీనవాడు, గ్జాత్వి ఒంటరి, సొటిలేని, 

తవ్రూగ్వము, అద్వితీ యయ్య అనుకూలరూ 

20౨ గ 1 
మెత్రి వకమత్యము* 

02 యల్ (పొ.పు) కూరుడ్యు వీరుడు, జెట్టి 
మయోర్గుడు, మహీ 
“కాయుడు. 

1 యల్చా. (పౌప్తు దీర్చ శారిమ్యు 
ఎక్కున కొలముగల బాత్రిం, 

బలీసీన్మ పుష్టినల, 

ఏ (టీ యల్ గార్ (తు. శ్రీ) దొడి;చెచాటు, 

కవియుట, అశాక్తుగ వైబడుట్క కతు) 

సేనపైబడుట్వ 'నేనల శీఘ్ర) గమనము ఆక 
సిక మైన దాడీ, 

జీ యమ్ (హి.పు) యముడు, జముడుం 

జ యమ్మ్ (పా.ఫు) నది పముద్శము. 

(ర(య్రయనూన్ (పా) కాంతి.(పభ, (ప్రకాశము 

(గ్రంన్లీ రోమన్ (అపు తూద్పుబేళము, అశే 

బియా దేశమున కా బాపట్టణమునకు తూరు 

పుననున్న ఒక స్రాంతము పేరు. 

గ్రోల యమన్ (హిపు) కాగవిశేసము. 

6౭౫ యమన్ (హీి,ఫు),యవనుడు ,స్లేచ్భుడుం 

కోతల = ట్రాసేల్లో యమనీ - యనూనీ (అ) 
యమను దేశస్థుడు యమను డేళ సంక 

నీతు యమోాన్ (అ) కడి చేయి, దక్రిణ 

హస్తము. కుడిపక్క ఒట్టు బలము. 

ఏట్లో ఏ సల్ల -వ యసారక్ (ఆ)కుడి 

ఎడమలు, పొర్శ్వ వర్తులగు' మైన్యము, 

వామదత్నీణభాగ సేనలు. 

(న్సిల యూరిక్. (పా. శ్రీ). వాడి, 2 
బడుట వపెవాటుు దొమ్మ ఆళాక్తుగా. 

మెన్యనుచైబడుట్ట దండ మూతి. 

ఈ. యువరాజ్ (హి.ఫు) యువగె జ్యూ 

రాజ్యమునకు ఉత్త ర-ధికారి 


